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Útdráttur 

Þessi ritgerð fjallar um fyrirbærið sveitaball, í öllu sínu veldi. Sveitaböll eru eitt af einkennum 

íslenskrar menningar, en enginn þótti maður með mönnum nema hafa farið á alvöru 

sveitaball. Sveitaböllin eiga sér dulda sögu en ekki virðast vera til heimildarskrif um þetta 

rótgróna menningarfyrirbæri. Í þessari ritgerð er tekist á við að skilgreina hvers konar tilgang 

og virkni sveitaböll hafa haft, sem og hvaða hlutverki tónlistarmenn hafa þjónað á þeim 

vettvangi. Þá skoða ég einnig sögu rokksins á Íslandi í tengslum við blómatíma sveitaballa og 

hnignun þeirra, með þeim tilgangi að kanna, hvort sveitaböll séu fyrirbæri, sem búa yfir 

þokka nostalgíunnar og séu í dag hreinlega útdauð í einni eða annarri mynd. Auk þess reyni 

ég að skilgreina uppruna sveitaballa með því að skoða aðrar hátíðir Íslendinga í gegnum 

aldirnar. Til þess að svara rannsóknarspurningum mínum, nota ég t.d. helstu kenningar 

hátíðarfræða, hvað varðar karnival og manndómsvígslur og sýni með því fram á virkni og 

tilgang sveitaballa, sem innlimunar- og umbreytingarhelgisið ungmenna á Íslandi. Hlutverk 

tónlistarmanna skoða ég í kynjafræðilegu ljósi og loks fjalla ég um sveitaböll frá sjónarhorni 

heimildamanna minna. 

Ritgerðin skiptist í sex kafla en inngangurinn er fyrsti kaflinn. Annar kaflinn er útskýring 

mín og umfjöllun þeirra helstu kenninga, sem eiga við fyrirbærið og fjalla ég svo stuttlega um 

hinn sögulegan bakrunn hátíðarhalda á Íslandi. Í þriðja kafla er stikklað á stóru hvað varðar 

sjálfa rannsóknina, viðtölin og viðmælendur mína. Í fjórða kafla fjalla ég um sögu rokks og 

dægurmenningar á Íslandi en sögu sveitaballa má skoða samhliða þeim menningaráhrifum, 

sem komu í kjölfar rokksins og með komu og aðsetri Bandaríkjahers hér á landi. Í fimmta 

kafla greinir frá upplifun heimildarmanna minna af sveitaböllum, og hugmyndum þeirra um 

hnignun sveitaballsins. Í sjötta kafla er gerð samantekt og fjallað um sveitaböll í ljósi þeirrar 

rannsóknar sem þessi ritgerð byggist á. Í lokaorðum þessarar ritgerðar er stikklað á stóru í 

samantekt og eru niðurstöður þeirrar rannsóknar birtar. Þar kemur fram að löngun í ósvikið 

sveitaball er fortíðarþrá, en sveitaböll hafa breyst með tímanum og samfélaginu. Tónlistin 

spilar einnig stóran þátt í karnivalinu, sem sameinar fólkið og skapar jöfnuð meðal þess, í allt 

öðrum heimi eða tímaramma, sem sveitaballið býður upp á. Þetta menningarfyrirbæri sem var 

og hét, gaf unglingum nýja félagslega stöðu og almenningi frí frá hversdagsleikanum, á 

meðan guðir stuðsins uppfylltu langanir þeirra og þarfir fyrir tónlist og skemmtun. 
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1. Inngangur  

Sveitaböll eru eitt af því, sem Íslendingar vilja halda fram að séu einn hluti af íslensku 

menningarlífi. Um er að ræða samkomu, þar sem fólk kemur saman oft í hundraða tali, 

drekkur, syngur, borðar, dansar og svo eru þar endalausar freistingar og siðleysi, sem eiga sér 

stað eins lengi og nóttin endist. Í þessari ritgerð mun ég kafa dýpra til þess að skilgreina 

hverskonar fyrirbæri sveitaböll eru og svara eftirfarandi rannsóknarspurningum: Hver er 

uppruni sveitaballsins? Hver er tilgangur og virkni þess? Hvaða ímynd ber sveitaballið með 

sér? Hvert er hlutverk hljómsveita/tónlistarmanna á sveitaböllum? Eru sveitaböll útdauð og ef 

svo er, hvað leiddi til endaloka þeirra?  

Fyrir tveimur árum síðan, fékk ég það frábæra tækifæri, að kynnast sveitaballa- 

menningu Íslands frá sjónarhorni tónlistarmannsins. Ég var meðlimur í ábreiðuhljómsveit (e. 

cover band), sem spilaði hér og þar um landið og á ýmsum samkomum. Baslið, sem þessu 

fylgdi, fékk mig til þess að leiða hugann að því, hvernig karlar og konur gætu haft gaman af 

þessu og þá með hvaða hætti. Fyrir mér var þetta að sjálfsögðu ein leið til að borga útgjöld, 

líkt og fyrir þá sem gerðu út sveitaböllin á þeim tíma. Það rann upp fyrir mér, að þetta hefði 

sennilega ekki verið ósvipað basl þá sem og það er í dag en ef til vill með öðrum áherslum. Ég 

varð því að vita meira. Þar sem ég gat ekki fundið umfjöllun um þetta fyrirbæri í bókum, 

ákvað ég að spjalla við nokkra landsþekkta tónlistarmenn, sem á einn eða annan hátt hafa 

upplifað og tekið þátt í að móta þetta fyrirbæri. Það gefur því auga leið, að kveikjan að þessari 

ritgerð er reynsla mín af þessum bransa og svo auðvitað nám mitt í þjóðfræði. Það hefur átt 

sinn þátt í því að gera mig forvitna um hin ýmsu fyrirbæri menningar s.s. kurteisi og 

mannasiði, hátíðir af ýmsum toga og húmor, svo eitthvað sé nefnt.  

Þjóðfræði (e. Folklore) byggist á þjóðlegum fróðleik, sem lifir í daglegu lífi fólks og er 

sífellt mótaður af alþýðunni. Það, sem leynist innan fræðanna, er þjóðtrú, þjóðsögur, 

þjóðhættir, þjóðkvæði, þjóðlög og margir aðrir menningarlegir þættir þjóða af ýmsum toga 

(Mörður Árnason, 2007:1206). Þjóðfræðin rannsakar fólkið og það félagslega umhverfi, sem 

það býr í og mótar. Þjóðfræðin er ekki hluti af formlegri menningu heldur snýst hún um þá 

þekkingu, sem við höfum á okkar umhverfi og um okkur sjálf, sem við lærum ekki í skóla. 

Þjóðfræðina má finna í öllum óformlegum samskiptum, bæði skrifuðum og munnlegum, 

rótgrónum siðum eins og hegðun, hátíðum, helgisiðum o.fl. og einnig í efnismenningunni 

(Sims og Stephens, 2005: 2-3). Þjóðfræðin er ekki dægurmenning (e. popular culture) í 

beinum skilningi, heldur blanda af allskyns menningu, að undanskildri formlegri hámenningu 

(Sims og Stephens, 2005: 4). Sveitaböllin hafa verið rótgróinn hátíð almennings í langan tíma, 
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þó ekki formleg en með fornar rætur og tel ég því, að þau hafi verið tilvalið fyrirbæri til 

þjóðfræðilegrar athugunar. 

Í dag er sveitaballabransinn í mikilli lægð og sumir ganga jafnvel svo langt að segja að 

þessi bransi sé útdauður, uppþornaður og að ballið sé búið. Ég vil því kafa dýpra og sjá hvað 

nokkrir landsfrægir tónlistarmenn hafa um það að segja og fá þeirra innsýn, til þess að svara 

þeirri rannsóknarspurningu minni: Eru sveitaböll útdauð? 

Einnig langaði mig að nýta kynjafræðinám mitt í skrifum mínum og rannsókn en ég sá 

fljótlega, að ég gat yfirfært kenningu hlutgervingar yfir á hlutverk tónlistarmanna á 

sveitaböllum. Ég nýtti því kenningar um hlutgervingu og manndómsvígslur til þess að 

skilgreina og svara einni af rannsóknarspurningum mínum, um hvert hlutverk 

hljómsveitar/tónlistarmanns væri á sveitaballi. Það er þó nokkuð flókið hlutverk en 

tónlistarmenn þurfa að halda uppi fjöri til að þóknast múginum og á sama tíma að stjórna 

honum og vera einhverskonar guðir í þeirra augum.  

Rannsókn mín er eigindleg, þar sem ég tók viðtöl við nokkra þaulreynda menn úr 

tónlistarbransanum, þá Jakob Frímann Magnússon, Geirmund Valtýsson, Ómar Ragnarsson 

og loks Pétur Örn Guðmundsson. Áður en ég fjalla um niðurstöður viðtalanna þykir mér við 

hæfi að fjalla bæði almennt um hátíðir og hátíðarfræði, sem og kenningar, sem tengjast 

viðfangsefninu. 
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2. Hátíðarfræði og kenningar 

Í þessum kafla mun ég fjalla um hugtök og kenningar tengdar hátíðarhöldum á borð við 

karnival, helgisiði (e. rituals), manndómsvígslur (e. rites of passage) og fleiri hugtök, sem 

tengjast umfjölluninni hverju sinni. Þetta er eitt skref í því að skilgreina og skoða 

menningarfyrirbærið, sem sveitaböll eru og voru. Ég mun fjalla stuttlega um merkingu og 

uppruna orðsins hátíð og reyna að grafa dýpra að rótum og tilgangi sveitaballa. Einnig mun ég 

nota hugtök úr kynjafræði til að skilgreina hlutverk tónlistarmannsins eða hljómsveitarinnar á 

sveitaböllum, þar sem ákveðin hlutgerving og sjálfshlutgerving á sér stað. Að lokum fjalla ég 

um nostalgíu, en það hugtak má mjög auðveldlega tengja við dansleiki og sveitaböll liðinnar 

tíðar og síðast en ekki síst skoðun okkar Íslendinga á menningarfyrirbærinu, sem við höfum 

tileinkað okkur. Þær kenningar og þau hugtök, sem ég kem til með að fjalla um, mun ég nota 

til að skilgreina menningarfyrirbærið sveitaball. Sveitaböll eru oft í tengslum við einhverjar 

hátíðir. En hvað er hátíð? 

 

2.1. Hátíðir á Íslandi fyrr og síðar 

Orðið hátíð á sér mörg samheiti samkvæmt Íslenskri orðabók; fagnaður, gleði, helgihald, 

samkoma, helgidagur, skemmtun, tyllidagur eða veisla. Þá er átt við veglega samkomu eða 

ánægjustund, sem tengist oft tímatalstengdri, trúarlegri eða þjóðmenningarlegum atburðum 

líkt og afmælishátíðir eða þjóðhátíðir (Mörður Árnason, 2007:370). Hátíðir má einnig 

skilgreina, sem ákveðið form af sviðsetningu (e. performance), en til eru margskonar 

hátíðir og við setjum þær allar á svið á mismunandi vegu, við mismunandi aðstæður og í 

mismunandi samhengi (e. context) hverju sinni (Sims & Stephens, 2005).  

Þó nokkrir þjóðfræðingar og mannfræðingar hafa rannsakað hátíðir, tilgang þeirra, 

merkingu og uppruna. Kristín Einarsdóttir þjóðfræðingur (2004) fjallaði um uppruna, 

notkun og merkingu orðsins hátíð í MA ritgerð sinni. Kristín skrifaði þar um breytingu 

orðsins í gegnum aldirnar en orðið var aðallega notað yfir kirkjulega og trúarlega viðburði 

eða hátíðir hér áður fyrr. Hátíð getur bæði verið hversdagsleg, veraldleg, tímamótatengd og 

trúarleg í nútíma skilningi. Önnur tungumál, s.s. enska eða norræn tungumál, benda einnig 

á neyslu matar á hátíðum en tengja má orðin matarboð og hátíðir saman, ef ensku orðin 

feast eða festival, eru skoðuð nánar (Kristín Einarsdóttir, 2004:68-70). Enska orðið feast 

þýðir stór og sérstök máltíð fyrir stóran hóp af fólki, sem vill fagna einhverju eða dagur, 

jafnvel tímabil, þar sem trúarleg hátíð er haldin líkt og t.d. jólin (Oxford Dictionary, 

2000:463). Orðið festival er skilgreint sem einhverskonar hátíð, sem endist í nokkra daga, 
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þar er spiluð tónlist og er þess háttar hátíð yfirleitt skipulögð einu sinni á ári (Oxford 

Dictionary, 2000:467). Lýsingar á útihátíðum Íslendinga og veislum víkinga eru nokkurs 

konar samblanda af útskýringu þessara ensku orða en íslenskar útihátíðir endast oftar en 

ekki í nokkra daga og er fólki þar m.a. boðið upp á mat, drykk og svefnpláss.  

Þörf Íslendinga fyrir hátíðir, veislur og aðrar samkomur má rekja allt aftur til heiðinna 

manna. Oftar en ekki var öl og mjöður hluti af veislum, hátíðarhöldum og blótum. Orðið 

blót er þó oftast notað um trúarathafnir og fórnarveislur heiðinna manna. Um er að ræða 

veislur eða samkomur, þar sem að goð voru dýrkuð, færðar voru fórnir en einnig átu menn 

kjöt af þeim dýrum, sem fórnað var, drukku öl og skemmtu sér (Ólafur Briem, 1985:170-

171,174). Þess má geta, að orðið blót og orðin samkoma og veisla teljast samheiti, 

samkvæmt veforðabókinni Snöru, en önnur samheiti þessara orða eru hátíð og samkvæmi 

(snara.is). Í bókinni Heiðinn siður á Íslandi (1985) kemur þó fram, að blótveislan hafi að 

miklu leyti verið mótuð af samkvæmislífi heiðinna manna, þar sem þær veislur voru mjög 

svipaðar í sniðum og aðrar veislur, þá t.d. þeim, sem voru bundnar við árstíðir og önnur 

tilefni (bls. 175). Gott dæmi um það eru þær veislur, er haldnar voru á þorranum en sú 

árstíðarbundna hátíð kallast „Þorrablót“. Á síðari hluta 19. aldar fóru menn að halda 

þorrablót og voru þau eins og fornar matar- og drykkjuveislur, þar sem fólk söng saman og 

drakk til heiðurs heiðinna goða (Árni Björnsson, 1996: 433). Veislur og hátíðarhöld 

Íslendinga má einnig bera saman við veislur þess fólks, er nam hér land en ótal veislur 

koma fyrir í Íslendingasögum sbr. Egils sögu, Laxdælu og Brennu-Njáls sögu; 

 

„Veislu hefi eg þar stofnaða og ætla eg að drekka erfi eftir föður minn. En til þeirrar veislu vil 

eg bjóða yður Njálssonum og Kára og því heita að þér skuluð eigi gjafalaust í braut fara.“ Þeir 

hétu að fara. Fer Mörður nú heim og býr veisluna. Hann bauð þangað mörgum bóndum og var 

veisla sú fjölmenn. Koma þangað Njálssynir og Kári. Mörður gaf Skarphéðni gullsylgju mikla 

en Kára silfurbelti en Grími og Helga góðar gjafir. (Brennu-Njáls saga,1996, bls. 215) 

 

Samkvæmt þessu má sjá, að gestrisni var mikilvæg á landnámsöld. Menn, þá aðallega ríkir 

höfðingjar, buðu vinum sínum og vandamönnum oft í veislur og gáfu þeim veglegar gjafir; 

 

En er jarl kom í Straumey skipti hann þar herfangi. Síðan fór hann norður til Hrosseyjar. 

Njálssynir fylgdu honum og Kári. Jarl gerði þá veislu mikla og að þeirri veislu gaf jarl Kára 

sverð gott og spjót gullrekið en Helga gullhring og skikkju en Grími skjöld og sverð. Eftir það 
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gerði hann þá hirðmenn sína Grím og Helga og þakkaði þeim framgöngu góða. (Brennu-Njáls 

saga, 1996, bls. 162-163) 

 

 Einnig tíðkaðist það að bjóða gestum sínum upp á öl, kjöt og aðrar kræsingar, að 

ógleymdu svefnplássi, sem hver og einn gestur þurfti, því að veglegar veislur stóðu oft yfir 

í marga daga. Mörg dæmi um þetta, má finna í Íslendingasögum og þ.á.m. í Sturlungasögu. 

Brúðkaupið sem leiddi til hinnar miklu Flugumýrarbrennu, var t.d. veisla sem stóð yfir í 

tvo daga;  

 

Eftir þat váru borð upp tekin um alla stofuna ok ljós tendruð. Stofan var sex álna og tuttugu löng 

ok tólf álna breið. Sexfalt var setit í stofunni. Ok er menn höfðu matazt um hríð, kom innar 

skenkr í stofuna, átta menn fyrir hvárn bekk – ok gengu með hornum allir. Þorleifr hreimr var 

fyrir þeim. Fjórir menn skenktu konum. Var þar drukkit fast þegar um kveldit, bæði mjöðr ok 

munngát. Var þar in bezta vezla, er verit hefir á Íslandi í þann tíma. Hefir þat lengi kynríkt verit 

með Haukdælum ok Oddaverjum, at þeir hafa inar beztu veizlur haldit. Um daginn eftir var in 

bezta veizla. Sat þá Ísleifr Gizurarson innar frá Hrafni ok drukku af einu silfrkeri ok minntust 

við jafnan um daginn, er hvárr drakk til annars. Ok er veizluna þraut, riðu menn í braut, ok gaf 

Gizurr mörgum mönnum góðar gjafir. (Sturla Þórðarson, 2005, bls. 236-237) 

 

Í þessari veislu var étið og drukkið og leysti Gissur einnig gesti sína út með gjöfum. Þetta 

var árið 1253, þann 18. október til 19. október (Sturla Þórðarson, 2005:234-237). 

Hátíðarhöld, sem standa yfir í nokkra daga, þekkjast enn meðal Íslendinga og má þá nefna 

Verslunarmannahelgina, sem haldin er hátíðleg víða um land, svo dæmi sé tekið. Sú hátíð 

stendur yfir frá fimmtudegi til mánudags. Verslunarmannahelgin tengist frídegi 

verslunarmanna en sá dagur er fyrsta mánudag ágústmánaðar. Eftir síðari heimsstyrjöld 

varð frídagur verslunarmanna almennur frídagur og tók þá fólk að nýta hann og dagana 

fram að honum til ferðalaga og skemmtanahalds. Það er síðan ekki fyrr en á sjöunda 

áratugnum, sem skipulagðar útihátíðir verða árlegt fyrirbæri víða um land og er hátíðin 

einna stærst í Vestmannaeyjum. Þjóðhátíð í Vestmannaeyjum hefur verið haldin nær 

undantekningalaust á ári hverju síðan 1874 (Árni Björnsson, 1996:209, 215).  

Sveitaböll má bera saman við svokallaða Jörfagleði en það var vikivakahátíð, sem 

var iðulega haldin í Jörfa í Haukadal á 17. Öld. Vegna mikillar drykkju og óhófsemi, var 

hátíðin bönnuð á 18. öld (RB 2013. 1; Mörður Árnason, 2007:497). Vikivakar og þess 

háttar samkomur tíðkuðust frá 12. öld og fram á 18. öld og þóttu mjög líflegar. Þær 

innihéldu dans, leiki, söng, drykkju og til eru sögusagnir, sem segja frá því að börn hafi 
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komið undir á slíkum skemmtunum (Jónas Jónasson, 2011: 242-243). Þrátt fyrir að ýmsar 

hátíðir Íslendinga eigi rætur sínar að rekja til hátíða landnámsfólks og vikivakaskemmtana 

fyrri alda, þá er einnig trúarleg merking, sem býr að baki orðsins hátíð, sbr. lýsingu orðsins 

í Íslenskri orðabók, sem fjallað er um hér að framan (Mörður Árnason, 2007). Í riti Jónasar 

Jónassonar frá Hrafnagili, Íslenzkir þjóðhættir (2011), kemur fram, að vikivakar og aðrar 

slíkar samkomur hér á landi hafi dáið út, þegar „ ...trúar- og guðræknisaldan flóði yfir 

landið með löggjöfum Kristjáns konungs sjötta“ (bls. 243) og telur Jónas eðlilegast, til að 

skoða og skilja hátíðir, að fylgja kirkjuárinu, því þar liggi hinn eðlilegi hátíðarbálkur ársins 

(Jónas Jónasson, 2011:204).  

Nú er orðið ljóst, að hægt er að rekja rætur sveitaballa og skemmtanaþörf 

Íslendinga langt aftur í aldir og fjallar Aðalheiður Guðmundsdóttir um dans- og 

skemmtanasögu Íslendinga í grein sinni um Siðferði gleðinnar (2009). Þá eru til heimildir 

frá fyrri öldum, sem gefa mjög neikvæða mynd af dansleikjum og skemmtunum 

Íslendinga. Aðalheiður leggur áherslu á fimm atriði í grein sinni: Gróteskar lýsingar af 

dansfólki, lauslæti, danskvæðum, áfengisnotkun og af samdrætti kynjanna. Þær heimildir, 

sem Aðalheiður notar, má rekja allt aftur til 16. aldar og eru þær mest megnis lýsingar 

presta og annara lærðra og hátt settra manna af siðlausum samkomum (Aðalheiður 

Guðmundsdóttir, 2009:102-106). Dansleikjum og samkomum Íslendinga á þessum tíma er 

líkt við Bakkusarhátíð og er samkomugestum lýst sem Bakkusardýrkendum eða „ 

...vantrúuðum mönnum sem eru fullir af gjálífi og vondum girndum og tilhneigingum“ 

(Aðalheiður Guðmundsdóttir, 2009:107). Jafnframt segir Jónas Jónasson frá því, að prestar 

hafi barist gegn því siðleysi, sem fylgdi vikivökum og öðrum slíkum samkomum (Jónas 

Jónasson, 2011:243). Það er greinilegt, að karnivalískur andi hefur ríkt yfir íslenskum 

drykkjuveislum, dansleikjum og hátíðum í margar aldir.  

Jack Santino er prófessor í þjóðfræði en hann hefur einnig fjallað um hátíðir og 

hátíðisdaga, tilgang þeirra og merkingu. Í bók Santino, All Around the Year: Holidays and 

Celebration in American Life (1994), greinir hann frá helgisiðum (e. rituals), hátíðum og 

öðrum tilefnum í lífi fólks í Bandaríkjunum en það má þó yfirfæra hans fræði yfir á aðra 

menningarheima. Að hans sögn, á hver hátíð, helgisiður og aðrir fögnuðir, sína eigin sögu 

og sína eigin þjóðfræði en þess má geta, að fólk hengir upp viðeigandi skreytingar, borðar 

ákveðinn mat og framkvæmir ýmsa helgisiði, bæði trúarlega og veraldlega, þegar um 

ákveðin hátíðarhöld eða önnur tímamót í lífi fólks er að ræða. Þessir siðir, formlegir og 

óformlegir, spila stóran part í hátíðarhöldunum. Við syngjum afmælissönginn, þegar 

einhver á afmæli, við borðum páskaegg á páskadag, við förum á jólaball í kringum jólin, 
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skálum í freyðivín á gamlárskvöld en allt er þetta ómissandi og mikill tilhlökkunartími ríkir 

meðal fólks í kringum hátíðir og þá siði sem fylgja (Santino, 1994:xvi-xviii,10,6). 

Helgisiðirnir eru bæði veraldlegir og trúarlegir og þegar fólk tekur þátt í veraldlegum 

hátíðarhöldum eða helgisiðum, tekur samfélagið þátt í ákveðinni hegðun, sem væri 

venjulega ósamþykkt og eru reglur samfélags hunsaðar á meðan á hátíðarhöldum eða 

helgisiðnum stendur. Allir taka þátt, líka þeir sem tilheyra æðra valdi. Slíkir veraldlegir 

siðir fylgja ekki formlegheitum né reglugerðum stjórnvalda eins og fram hefur komið, en 

það gera trúarlegu helgisiðirnir aftur á móti (Santino, 1994:11). Jólamessa er gott dæmi um 

trúarlegan helgisið, á meðan öskudagurinn er dæmi um veraldlegan helgisið eða hátíð 

alþýðunnar, þar sem að börn skipta um hlutverk við verslunarfólk, sem borgar börnunum í 

formi sælgætis fyrir söngframlag sitt (Kristín Einarsdóttir, 2004). Þessa skilgreiningu á 

veraldlegri hátíð og helgisiðum, má auðveldlega tengja við kenningu Bakhtin um karnival 

en á tímum karnivals fá reglur og stéttaskipan samfélags að fjúka og allir taka þátt í 

karnivalinu. 

 

2.2. Karnival 

Um karnival hugtakið, hefur rússneski heimsspekingurinn Mikhail Bakhtin skrifaði um í bók 

sinni, Rabelais and his World (1984). Þar fjallar hann um karnival í ljósi miðaldabókmennta 

og verka franska rithöfundsins François Rabelais (1490 – 1553) en hann var uppi á tímum 

endurreisnar (e. renaissance) og þóttu skrif hans vera uppfull af öflugu ímyndunarafli, húmor 

og hlátri, klámi, háðsádeilum, stjórnleysi, hinu gróteska og öðrum óhugnaði. Áður en lengra 

verður haldið tel ég þörf á að útskýra hugtakið grótesku nánar en það ætti að skýra betur 

karnivalið. Hugtakið gróteska (e. grotesque) er stór partur af karnivalinu og má segja að hið 

gróteska sé upphafið af karnivalinu og svipuðum hátíðarhöldum. Gróteska einkennist af 

ýkjum, afskræmingum og umfram allt hinu líkamlega. Bakhtin (1984) tekur fram, að 

stjórnleysi, drykkja, át, dans og losun úrgangs þá sérstaklega, sé í hávegum höfð á karnival 

hátíðum og er það þess vegna, sem allar líkamlegar þarfir og þættir líkamans eru jafn 

mikilvægir og samþykktir í opinberu rými karnivalsins en þó alls ekki utan þess (bls. 11-19).  

Til að útskýra þetta nánar telur Bakhtin, að gott sé að skoða hugmyndafræði 

miðaldarmanna og breytingu hennar. Ákveðið hringrásarkerfi (e. The medieval cosmos) var 

undirstaða nær allrar hugmyndafræði manna á miðöldum en á endurreisnartímanum breyttist 

áhersla hugmyndafræðinnar yfir í kerfi, sem snérist um hið lárétta og lóðrétta. Tíminn var 

skilgreindur í fortíð og framtíð, þ.e.a.s. tíminn var láréttur og fólk og líkami þess var lóðrétt. 
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Þess má geta, að á þessum tíma var fólki skipt í stéttir eftir mikilvægi og réttindum í 

samfélaginu. Þessi hugmyndafræði var einnig yfirfærð á mannslíkamann og var efri partur 

líkamans talinn sá æðri og neðri hlutinn talinn óæðri, nokkurn veginn eins og stéttakerfið 

virkaði (Bakhtin, 1984:362-364). Til að setja þetta kerfi í samhengi við hið líkamlega og hið 

gróteska, þá verður neðri hluti líkamans jafn efri hluta líkamans á meðan karnival hátíð 

stendur, ef ekki æðri: 

 

The essential principle of grotesque realism is degradation, that is, the lowering of all that is 

high, spiritual, ideal, abstract; it is a transfer to the material level, to the sphere of earth and 

body in their indissoluble unity. (Bakhtin, 1984, bls. 19-20). 

  

Hið gróteska snýst meira og minna um þessa hugmyndafræði endurreisnatímans, það sem 

er lárétt og lóðrétt. Hið gróteska tengist þ.a.l. kynfærum, sem tengjast endurfæðingu og 

þörmunum, sem tengjast endurnýjun. Rétt eins og Bakhtin segir, þá er hinn gróteski líkami í 

stöðugri þróun og breytingu á meðan karnivalinu stendur og er hann aldrei fullkominn 

(Bakhtin, 1984:317). Fólk verður ofurölvi og stjórnlaust á svona hátíðum og því er efri hluti 

líkamans óæðri eða jafn þeim neðri, rétt eins og að fólk, af öllum stéttum verður jafnt á meðan 

karnivalinu stendur. Dæmi, sem má nefna úr verkum Rabelais, er eftirfarandi texti en hann má 

finna í sögunni Gargantúi og Pantagrúll (1993); 

 

Óðar en hann fæddist þá hrópaði hann, ekki eins og önnur börn; „Mís! mís!“, heldur kallaði 

hann hárri röddu : „Drykk! drykk! drykk!“ eins og hann hefði boðið öllum til drykkju, og svo 

hátt að það heyrðist út um allar sveitir Boðnar og Byttu (Rabelais, 1993, bls. 30). 

 

Hér segir frá kynlegri fæðingu Gargantúa, í bland við áfengisdrykkju og ofát. Það er 

greinilegt, ef lesið er í gegnum þetta litla brot úr verki Rabelais, að mikil gróteska og karnival 

ríkir í þessari sögu.  

En hvað er þá karnival? Karnival er sá tími, þegar allar stéttir og allir hópar samfélagsins 

koma saman í taumlausri gleði og fögnuði, sem felur í sér samruna og skopstælingu 

menningar allra þeirra stétta og hópa, sem eru samankomnir (Hoy,1992:770). Um er að ræða 

hátíð almúgans, sem virkar eins og einhverskonar frí frá hversdagsleikanum og allir taka þátt. 

Bakhtin vildi meina, að um tvennskonar menningu samfélags á miðöldum væri að ræða, þá 

ríkjandi alvarlegu menningu stjórnvalda og æðri stétta samfélags annars vegar, og hina 

kómísku menningu almúgans hins vegar. Menning æðri stétta einkenndist af alvarleika, 
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lögum og reglum en menning almúgans einkenndist af karnival hátíðum, gamanmáli og hlátri, 

allskyns blótsyrðum og hinu gróteska (Bakhtin, 1984:96). Það mætti jafnvel tala um 

menningu og ómenningu í þessum skilningi, því flokkun Bakhtin á þessum tveimur 

menningarflokkum samfélags sýnir fram á, að um andstæður er að ræða. Fágaða menningu og 

ófágaða menningu, sem minnir á sirkus og furðusýningar, þ.e.a.s. karnival.  

Þrátt fyrir þessa skiptingu á miðaldasamfélaginu, sem Bakhtin talar um, vill hann meina, að 

karnivalið og menning almúgans hafi brotið niður ríkjandi stéttaskiptingu og jafnvel 

kynslóðabil, þar sem aðallinn og fólk á ýmsum aldri í samfélaginu væri þátttakendur og 

áhorfendur á þessum hátíðum samhliða almúganum (Bakhtin, 1984:5-7). Einnig tekur Bakhtin 

fram að almennar siðferðisreglur hafi verið brotnar niður á svona hátíðum, því að ákveðið 

frelsi ríki meðal fólks á þess háttar hátíðum: 

 

While carnival lasts, there is no other life outside it. During carnival time life is subject only to 

its laws, that is, the laws of its own freedom. It has a universal spirit; it is a special condition of 

the entire world, of the world‘s revival and renewal, in which all take part. Such is the essence 

of carnival, vividly felt by all its participants. (Bakhtin, 1984, bls. 7) 

 

Einhverskonar tímabundin útópía er ein lýsing á karnivallýsingum Bakhtin. Þetta er tími, 

þar sem samfélagið í heild sinni, verður fyrir endurvakningu og lög, reglur, siðferði og 

stéttaskipting skipta ekki máli á meðan á hátíðinni stendur. Allt leikur í lyndi. 

Karnivalið gerist innan ákveðinna tímamarka, þar sem reglur samfélaga fá að fjúka. Það 

mætti líkja þessum tíma við einhverskonar jaðar- eða millibilsástandi (e. liminality), sem 

einkennist af jöfnuði samfélags eða hópi fólks og mun ég í næsta kafla að fjalla nánar um 

kenningar, sem tengjast því. 

 

2.3. Manndómsvígslur og helgisiðir 

Franski þjóðfræðingurinn Arnold Van Gennep (1872-1957) er hvað mest þekktur fyrir 

rannsóknir sínar á manndómsvígslum. Manndómsvígslur snúast yfirleitt um einhverja 

breytingu í lífi fólks, hvort sem það er dauði, nýtt líf eða ný félagsleg staða. Van Gennep 

skipti manndómsvígslum í þrennt: Aðskilnaðar helgisiði (e. rites of separation), umbreytinga 

helgisiði (e. transition rites) og síðast en ekki síst innlimunar helgisiði (e. rites of 

incorporation). Aðskilnaðar helgisiðir eru þekktastir í formi jarðarfara eða útskrifta, 

umbreytinga helgisiðir eru þekktir í formi fermingar eða trúlofunar, þar sem um 
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einhverskonar þröskulds tímamót er að ræða, sem geta verið tímabundin eða varanleg og svo 

eru það innlimunar helgisiðir, sem eru þekktastir í formi brúðkaups en þeir helgisiðir eru 

yfirleitt í kjölfar umbreytinga helgisiða eða tímabila (Van Gennep, 1960:10-11; Turner, 2004: 

89). Manndómsvígslur geta þó verið heilagar og veraldlegar og hafa þær ávallt í för með sér 

einhverjar breytingar; 

 

The stages of the life cycle are marked by rituals such as christenings, circumcisions, first 

communions, confirmations, bar mitzvahs, weddings, and funerals. These rituals, and secular 

ones such as graduations, coming-out parties, retirement parties, and more recently, divorce 

parties, not only mark our transitions from one stage of life to another; they are the means of 

accomplishing them. A wedding, for instance, is the way we make the transition from being 

single to being married. Rituals change things: they make us married, give us a name (a social 

identity), or from being a member of the work force to no longer being a worker. (Santino, 

1994, bls. 11).  

 

Það er því nokkuð ljóst, að lífið byggist á allskyns þrepum og þröskuldum, allt frá skírn til 

fermingar, busavígslu, útskriftar, trúlofun, giftingar og loks dauða (Van Gennep, 1960:3).  

Það sem Van Gennep kallaði umbreytinga helgisiði, vildi Victor Turner kalla jaðartímabil en 

þeir túlkuðu hugtökin á sama hátt. 

Victor Turner (1920-1983) var breskur menningar- og mannfræðingur en hann er þekktur 

fyrir rannsóknir sínar á helgisiðum (e. rituals), manndómsvígslum (e. rite of passage) og 

umbreytingar- eða jaðarástandi (e. liminality). Turner vildi skipta hátíðum í tvo flokka, hátíðir 

ævinnar annars vegar og hátíðir ársins hinsvegar. Turner rannsakaði einnig þrískiptingu Van 

Genneps á manndómsvígslum í bókinni The Rites of Passage (1960) og var Turner undir 

miklum áhrifum Van Genneps, þegar hann skrifaði um jaðartímabilið (e. liminality) en þetta 

millibilsástand er lykilhugtak, þegar kemur að greiningu manndómsvígslna og uppbyggingu 

þeirra. Það sem er einkennandi fyrir þetta jaðartímabil er, að þeir einstaklingar, sem ganga í 

gegnum það, upplifa jöfnuð (e. communitas) sín á milli (Turner, 2004: 89-91), rétt eins og 

fólk upplifir á meðan á karnivalinu stendur. Einstaklingar í millibilsástandi hafa enga 

félagslega stöðu á meðan það stendur yfir og lýsir Turner (2004) þessu á eftirfarandi hátt: „a 

moment in and out of time, and in and out of secular social structure“ (bls. 90). Jaðarástandið 

bendir til þess, að allt sem er æðra gæti ekki þrifist án þess sem er óæðra. Sá sem er æðri í 

samfélaginu, þarf á einhvern hátt að upplifa, hvernig það er, að vera óæðri öðrum, til að öðlast 

nýja og æðri félagslega stöðu (Turner, 2004, bls. 91). Í þessu samhengi má nefna t.d. 
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busavígslur, þar sem allir nýnemar hafa í raun enga félagslega stöðu innan skólans. Þeir eru 

busar og þurfa að lúta reglum böðlanna, sem drottna yfir þeim og koma fram við þá eins og 

þræla. Busavígsla er að þessu leyti nokkurskonar millibilsástand í manndómsvígslu. Það 

mætti segja að tónlistarmennirnir/hljómsveitin þjóni þá hlutverki böðlanna í þessum skilningi, 

en þeirra hlutverk þarf að skoða nánar. 

 

2.4. Hlutgerving tónlistarmannsins 

Hlutverk tónlistarmanna og hljómsveita á sveitaböllum er að mörgu leyti, til þess eins að 

þóknast þörfum og löngunum þeirra gesta, sem eru saman komnir. Hugtakið hlutgerving (e. 

objectification) vísar til þess ferlis, þegar að manneskja er smættuð niður og gerð að viðfangi 

langana annarra, þ.e.a.s. að líkami tiltekinnar manneskju er hlutgerður, í stað þess að litið sé á 

mennska eiginleika viðkomandi. Þetta hugtak er iðulega notað í kynjafræðilegum rannsóknum 

og á við um kynferðislega hlutgervingu kvenna í fjöldamenningunni (Katrín Anna 

Guðmundsdóttir og Þorgerður Einarsdóttir, 2011:84-85). Það má nota þetta hugtak og 

yfirfæra það á aðra einstaklinga í samfélaginu, rétt eins og ég kem til með að gera. 

Hljómsveitir, sem spila á sveitaböllum, eru hlutgerðar af dansleikjagestum, sem ætlast til þess, 

að hljómsveitarmeðlimir kunni að spila nær alla þá tónlist, sem dansleikjagestirnir vilja heyra 

og þeir geti tekið undir í söng.  Með þeim hætti væri það nær gulltryggt, að skemmtunin yrði 

með besta móti. Annað hugtak, sem spilar með hlutgervingunni í þessu samhengi, er þessi 

meðvirkni einstaklings eða sjálfshlutgerving (e. self-objectification). Sjálfshlutgerving vísar til 

þess ferlis, þegar að manneskja kemur fram við sinn eigin líkama, sem viðfang langana annara 

og að á sama tíma telur sú manneskja sér trú um, að langanir annara séu langanir hennar 

(Katrín Anna Guðmundsdóttir og Þorgerður Einarsdóttir, 2011:84-85). Hér er enn og aftur 

hugtak, sem hefur oftast nær verið notað í kynjafræðilegum tilgangi og á við, þegar ungar 

konur koma fram við líkama sinn, sem kynferðislegt viðfang langana annarra 

karlmanna/kvenna og þá samkvæmt þeim menningarlegu og samfélagslegu fegurðarstöðlum 

sem eru ríkjandi eða samþykktir. Rétt eins og ég hef nú þegar nefnt, þá ætla ég mér, að 

yfirfæra þessi hugtök á hlutverk þeirra tónlistarmanna sem eru í sveitaballaiðnaðinum, því þar 

á sér stað einhverskonar hlutgerving og sjálfshlutgerving. 

Sveitaböll má flokka undir ákveðna fortíðarþrá, þ.e.a.s. þrá einstaklings til þessa 

fyrirbæris sem sveitaböll eru eða voru, með þeim kröfum, að það sé í einhverri ákveðinni eða 

ríkjandi mynd. Með því að flokka sveitaböll undir fortíðarþrá er verið að hlutgera fyrirbærið, 

þar sem að þráin byggist á ákveðinni hugmynd sem einstaklingurinn hefur um fyrirbærið og 
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telur ríkjandi. Þannig kemur Nostalgía til sögunnar og mun ég fjalla nánar um hana í beinu 

framhaldi. 

 

2.5. Nostalgía 

Þá vil ég víkja að hugtakinu nostalgía en hugtakið er mikilvægt, til þess að syðja mál mitt og 

viðmælenda minna, varðandi þá straðreynd, að sveitaböll tilheyri liðinni tíð. Hugtakið er 

skilgreint í veforðabók Snöru, sem fortíðardýrkun eða fortíðarþrá (snara.is) en það er alveg 

óhætt að fullyrða það, að löngunin í að fara á ósvikið sveitaball, er ákveðin fortíðarþrá eða 

dýrkun (sbr. kynferðislega hlutgervingu). Í rauninni voru þetta aðeins dansleikir, sem haldnir 

voru í sveit en vegna lélegra samgangna var oftar en ekki erfitt, að komast á einn slíkan. Það 

hvílir því mikil rómantík yfir því, þegar maður heyrir fólk tala um, að sveitaböllin hafi verið 

svo miklu betri hér áður fyrr en nú séu þau útdautt fyrirbæri. Þetta er einnig ákveðin mýta, 

sem Íslendingar hafa búið til utan um þetta menningarfyrirbæri. Algengt er að fólk horfi til 

þeirra tíðar, þegar allt lék í lyndi og allt var fullkomið og beri það saman við nútímann sem er 

engu nær því að vera fullkominn. Þessi hugsunarháttur er ákveðin krísa í sjálfu sér. Þessi 

gullaldarhugsun er nokkurn vegin það, sem nostalgían snýst um í stuttu máli.  

Rússneski prófessorinn Svetlana Boym, vill skilgreina nostalgíu, sem einhverskonar 

heimþrá eða löngun í eitthvað, sem ekki er lengur til eða hefur e.t.v. aldrei verið til. Hún telur, 

að orðið nostalgía eigi rætur að rekja til grískrar tungu, þá tveggja orða; „nostos“, sem þýðir 

heimkoma (e. return home) og „algia“, sem þýðir missir (e. longing). Nostalgia er þessi 

tilfinning um missi eða uppflosnun og er á sama tíma einhver rómantísk hugmynd eða 

fantasía um, hvernig hlutirnir eiga að vera (Boym, 2007:7-8). En þrátt fyrir grískar rætur 

orðsins, var það upphaflega notað í fræðiritgerð svissneska læknisins Johannes Hofer, árið 

1688, þar sem hann fjallaði um sjúkdóminn nostalgiu. Þessi sjúkdómur var algengur á 17. og 

18. öld og algengur meðal hermanna, sem höfðu lengi verið í burtu frá heimalandi sínu, svo 

eitthvað sé nefnt. Læknar töldu að ópíum meðferð eða ferð í Alpana gætu meðal annars 

læknað þennan sjúkdóm (Boym, 2007:7; Natali, 2004:10-11). Það er því ljóst, að upphaflega 

var orðið ekki notað í rómantískum eða ljóðrænum skilningi eins og er gert í dag og má þess 

geta, að hugtakið hefur margar merkingar;  

 

Nostalgia can be a poetic creation, an individual mechanism of survival, a countercultural 

practice, a poison, or a cure. It is up to us to take responsibility for our nostalgia and not let 

others “prefabricate” it for us. (Boym, 2007, bls. 18) 
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Boym talar einnig um nokkrar merkingar hugtaksins en það má skilgreina, sem 

endurminningu (e. retrospective) eða framtíðarsýn (e. prospective), þrá til fortíðar, barnæsku 

eða betri tíma. Nostalgía er ekki andstæða við hugtakið nútími (e. modernity), heldur er 

nostalgían samtíða nútímanum og síðast en ekki síst, má skilgreina hugtakið, sem 

einhverskonar uppreisn gegn nútímanum, framþróun nútímans og sögu tímans. Þetta er ef til 

vill eitthvað, sem kalla má gullaldar þrá til þeirra fullkomnu tíma og gullnu ára og alda, þegar 

allt lék í lyndi og var eins og það átti að vera (Boym, 2007:8). Kvikmyndin A Midnight in 

Paris (2012) eftir Woddy Allen sýnir nákvæmlega það, sem nostalgía og snýst um en hún 

sýnir fram á, að fortíðarþráin hafi alltaf verið til, þ.e.a.s. að á gullöld einhvers fyrirbæris s.s. 

tónlistar eða annarar menningar, hafi mjög sennilega verið til einhverjir aðilar, sem töldu að 

það fyrirbæri, heyrði til liðinnar tíðar og að gullöld þess sama fyrirbæris hafi verið fimmtíu 

árum áður og svo koll af kolli. Það, að sveitaböll séu ekki eins og þau voru og að Íslendingar 

tali um ósvikin sveitaböll, er eitt og sér alveg nóg til þess að gefa til kynna, að um 

einhverskonar fortíðarþrá (e. nostalgia) sé að ræða og með því að upphefja þá mýtu um, að 

sveitaböll hafi verið betri á einhverjum öðrum tíma, sé í sjálfu sér endurminning eða gullaldar 

þrá.  

En nú verður nánar fjallað um rannsóknaraðferð og viðmælendur þessar rannsóknar. 
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3. Rannsóknin 

Hér mun ég fjalla um rannsóknarferlið í kringum athugun mína á fyrirbærinu sveitaball. Ég 

aflaði heimilda á helstu bókasöfnum Reykjavíkur, ásamt því að taka nokkur viðtöl. 

Heimildarmenn mínir eru fjórir, þeir: Jakob Frímann Magnússon, Geirmundur Valtýsson, 

Ómar Ragnarsson og Pétur Örn Guðmundsson. Í kaflanum verður einnig sagt frá mikilvægi 

viðtala í þjóðfræðilegum rannsóknum en eins og fram hefur komið, þá er þessi rannsókn mín 

eigindleg. Að lokum mun ég segja frá hvernig rannsóknarvinnan gekk fyrir sig og í 

niðurlaginu fjalla ég stuttleg um viðmælendur mína og tengingu þeirra við heim tónlistar og 

skemmtana á Íslandi. 

 

3.1. Aðferðin og viðtölin 

Miklvægi viðtala og vettvangsrannsókna í þjóðfræði byggist á þeirri staðreynd, að megnið af 

því efni, sem fjallað er um, hefur ekki verið sérstaklega skrifað um áður. Þjóðfræðiefni er á 

einhvern hátt óformleg menning eða þekking, sem hvorki er kennd í skólum né fjallað er um í 

bókum. Það mætti segja, að þjóðfræðiefni sé mest megnis allt í kringum okkur. Þjóðfræðiefni 

má finna í skólastofum, eldhúsum, leiksvæðum barna og auðvitað í minningum fólks (Sims 

og Stephens, 2005:2-3, 202). Ég beitti eigindlegri rannsóknaraðferð í þessari athugun minni á 

fyrirbærinu sem sveitaböll eru en það var í rauninni eina leiðin fyrir mig, til þess að afla 

upplýsinga um þetta fyrirbæri, fyrir utan þá örlitlu reynslu, sem ég sjálf hef af sveitaböllum, 

því lítið sem ekkert hefur verið skrifað um sveitaböll á Íslandi. Það þykir einmitt mikilvægt, 

að vera búinn að afla sér einhverskonar grunnþekkingar á því fyrirbæri sem á að rannsaka, 

áður en viðtöl og vettvangsrannsókn er gerð (Sims og Stephens, 2005:205). Einnig er 

nauðsynlegt í viðtölum, að spyrja opinna spurninga, til þess að rannsakandi móti ekki svör 

heimildarmanna á neinn hátt né hafi áhrif á þau (Sims og Stephens, 2005:209). Ég hóf því 

rannsóknarferlið mitt á því, að útbúa spurningalista með opnum spurningum. Eftir að hafa 

búið mér til spurningalista, ákvað ég að hringja í nokkra landsfræga menn innan 

tónlistarbransans og byrjaði á því að hringja í Jakob Frímann Magnússon. Ég hitti hann þann 

17. febrúar 2013 á veitingastaðnum Kaffitár í Þjóðminjasafni Íslands. Þar var mikill kliður, 

sem gerði það að verkum, að það var mjög strembið að skrifa viðtalið upp. Næsta viðtal tók 

ég við Geirmund Valtýsson, en ég hafði samband við hann með góðum fyrirvara og vorum 

við sammála um að hittast laugardaginn 8. mars 2013. Geirmundur var þá staddur í bænum, 

þar sem hann var að fara að spila á Kringlu kránni, þá helgi. Geirmundur leit við í heimalagað 

kaffi og gáfum við okkur góðan tíma í spjall um rannsóknarefnið. Þarna sá ég, að best væri að 
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fá hina heimildarmennina heim í kaffi, þar sem að þar væri meira og betra næði og því ætti að 

verða auðveldara að skrifa viðtölin upp. Þriðja viðtalið var við Ómar Ragnarsson en hann þáði 

heimboð mitt í spjall þann 13. mars 2013. Eftir þrjú viðtöl fannst mér ennþá eitthvað vanta 

upp á, svo ég ákvað að finna einn heimildarmann til viðbótar. Pétur Örn Guðmundsson varð 

fyrir valinu og fór því síðasta viðtalið fram þann 22. mars 2013 og aftur var boðið upp á 

heimalagað kaffi á heimili mínu. 

Sérstaklega þótti mér skemmtilegt, að viðmælendur mínir komu inn á þær kenningar, sem 

ég hafði hugsað mér að fjalla um, án þess að ég væri á nokkurn hátt að beina þeim í þá átt eða 

að ég mótaði spurningarnar með leiðandi hætti í þann farveg. Ég aflaði nákvæmlega þeirra 

upplýsinga, sem ég þurfti og meira til. Valið á viðmælendum mínum þurfti ég þó að vanda en 

ég fór mörgum sinnum yfir valið á heimildarmönnum, þar sem að mjög margir komu 

sterklega til greina, þegar rannsaka átti og skilgreina fyrirbærið sveitaball, með tilliti til 

upplifunar og reynslu tónlistarmannanna. 

 

3.2. Viðmælendur 

Viðmælendur mínir eru allir hluti af skemmtana- og tónlistarlífi á Íslandi og hafa allir, hver 

um sig og hver með sínum hætti, átt þátt í því að móta það. Einnig hafa þessir viðmælendur 

einhverskonar reynslu af sveitaböllum og þess vegna voru þeir valdir sem heimildarmenn 

fyrir þessa rannsókn.  

Jakob Frímann Magnússon er einn af stofnendum hljómsveitarinnar Stuðmenn, sem átti 

upphaflega að vera grínhljómsveit, sem spilaði gamla slagara og rokkara. Hugmyndina fengu 

þeir Jakob Frímann og Valgeir Guðjónsson, er þeir voru að læra fyrir stærðfræðipróf í MH. 

Hugmyndin þótti nokkuð djörf á sínum tíma (Gunnar Lárus Hjálmarsson, 2012:214). 

Stuðmenn eru ein þekktasta ballhljómsveit Íslands og má segja, að aðrar hljómsveitir komist 

vart með tærnar, þar sem Stuðmenn eru með hælana. Þeir hafa gefið út hátt í 19 plötur, 

kvikmyndina Með Allt á Hreinu (1982) og síðast en ekki síst hafa þeir haldið fjöldan allan af 

böllum og tónleikum. 

Söngvarinn og lagasmiðurinn Geirmundur Valtýsson kom Skagafirði á kortið með 

skagfirsku sveiflunni og hressustu böllum landsins. Varð hann afar vinsæll fyrir lögin „Bíddu 

við“ og „Nú er ég léttur“ árið 1972. Geirmundur hefur unnið samhliða hljómsveitabraskinu í 

áratugi og má þess geta, að enn þann dag í dag spilar hann einu sinni í mánuði á Kringlu 

kránni fyrir dansi og jafnframt því að leika á þorrablótum og fleiri stöðum úti á landi (Gunnar 

Lárus Hjálmarsson, 2012: 307).  
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Ómar Ragnarsson er einn þekktasti og ástsælasti skemmtikraftur landsins. Ómar hefur 

skemmt landanum í meira en 50 ár en þess má geta, að á aðeins níu mánuðum varð Ómar 

þekktur um land allt. Átján ára byrjaði Ómar að skemmta Íslendingum með eigin prógrammi 

og blandaði hann saman gríni, rokki og eftirhermum eins og honum einum er lagið. Ómar 

greip gæsina í hvert sinn, sem færi gafst og kom fram oftast á héraðsmótum út um allt land. 

Hann var einn af þeim, sem nýttu sér rokkbyltinguna en prógrammið hans samanstóð af 

nýjustu rokkslögurunum, sem unga fólkið vildi fá að heyra lon og don. Fyrsta plata Ómars 

kom út árið 1966 en hún var samansett af erlendum ábreiðum (e. cover) sem og frumsömdum 

lögum eins og „Ökuferðin“ (Gunnar Lárus Hjálmarsson, 2012: 90-91). 

Pétur Örn Guðmundsson er tónlistarmaður, sem hefur verið í nokkrum af þekktustu 

ábreiðuhljómsveitum á Íslandi þ.á.m. Buff, Dúndurfréttum og Plánetunni. Gleðisveitin Buff 

var upphaflega stofnuð sem húsband fyrir sjónvarpsþátt á Skjá einum árið 2000. Hljómsveitin 

á einnig talsvert af frumsömdu efni og hefur gefið út 3 plötur. Dúndurfréttir er 

ábreiðuhljómsveit, sem spilar nær eingöngu rokkslagara sjöunda og áttunda áratugs síðustu 

aldar. Pétur Örn átti einnig vinningslagið í undankeppni Eurovision í ár en lagið hans „Ég á 

líf“ kemur til með að keppa úti í Svíþjóð núna í maí. Faðir Péturs, Guðmundur, var í 

hljómsveitinni Mánar en sú hljómsveit var nokkurskonar fulltrúi Selfoss á sínum tíma eða um 

1975. Það má því segja að Pétur á ekki langt að sækja tónlistargenin. (Gunnar Lárus 

Hjálmarsson, 2012:418-419, 162). 

Allir þessir viðmælendur hafa upplifað mismunandi tímabil sveitaballa og hafa þ.a.l. 

mismunandi innsýn og ólík viðhorf til fyrirbærsins. Hér á eftir mun ég fjalla um fyrirbærið 

sveitaball og það sem heimildarmenn mínir höfðu um það að segja en fyrst ætla ég að fjalla 

um sögu rokks og dægurmenningar á Íslandi. Þau fyrirbæri áttu stóran þátt í þróun sveitaballa 

á Íslandi. 
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4. Saga dægurtónlistar og rokks á Íslandi 

Í þessum kafla mun ég stikla á stóru og fjalla stuttlega um sögu sveitaballa með því að fylgja 

sögu dægurtónlistar og dægurmenningar á Íslandi. Ég mun ekki fara mjög djúpt í sögu þessa 

fyrirbæris sem sveitaböll eru, þar sem ekki hefur verið sérstaklega skrifað um það áður en ég 

mun miða umfjöllun mína við það tímabil, er rokkið kom til Íslands. Í kaflanum mun ég 

útskýra hugtökin dægurmenning og dægurtónlist, til að útskýra vinsældir sveitaballa á þessum 

tíma og allt fram til dagsins í dag. Allt þetta hjálpaði til við að móta fyrirbærið, sem sveitaböll 

voru og eru. Í dag tilheyra sveitaböll flokki fyrirbæra í menningu okkar sem tíðkast vart 

lengur. Þess háttar fyrirbæri í menningu okkar má segja að tilheyri svokallaðri gullöld, þ.e.a.s. 

það tímabil, sem tiltekið fyrirbæri var í blóma. Viðmælendur mínir höfðu allir skoðun á því 

hvenær gullöld sveitaballanna hafi verið, svo það gaf auga leið, að líklegast væri best að 

skipta þessari gullöld yfir á nokkra áratugi. Það virðist sem svo, að sveitaböllin eigi sér í raun 

nokkur mismunandi og jafn merkileg tímabil í menningarsögunni og eru þau fjögur. Fyrst og 

fremst voru það vikivakarnir, sem segja má að hafi verið sveitaböll síns tíma. Þá tók við 

tímabil frá aldamótunum 1900 eða þar um bil, þar sem hljóðfæri eins og harmonikkur, orgel 

og gítarar einkenndu samkomurnar allt fram að síðari heimsstyrjöld. Á meðan síðari 

heimsstyrjöldin geysaði og eftir stríðsárin, breyttust böllin smátt og smátt. Nýjir straumar í 

tónlistinni létu Íslendinga ekki ósnortna og hafði bylgja rokksins umfangsmikla 

dægurmenningu í för með sér. Fatatíska, nýjir og unggæðingslegir dansar, hártíska og svo 

auðvitað sjálf rokktónlistin, sem bar nafn bylgjunnar. Þá ber að nefna tímabilið, sem hófst í 

kringum árið 1980 og entist það fram til áranna 1990 eða 1995, eða því sem næst. Ætla má, að 

þá hafi diskótekin að mestu tekið við af sveitaböllum og dansleikjum. Þetta var tímabilið, þar 

sem hljómsveitir voru mikið að reyna að halda sveitaböll með frumsömdu efni en það reyndist 

æ erfiðara með fjölgun ljósvakamiðla, sem komu í kjölfarið. Undir lok þessa tímabils má 

segja að sveitaballamenningin hafi verið öll, en flest allt það, sem kallað hefur verið sveitaball 

síðan, má sennilega tengja við fortíðarþrá, sem fjallað er nánar um í kafla 2.5 hér að framan. 

Þrátt fyrir liðna tíð, tilheyra sveitaböllin dægurmenningu bæði fyrr og síðar en hvað er þá 

dægurmenning og hvernig kom hún til hér á Íslandi? 

 

4.1. Dægurmenningin og rokkið 

Menning er félagslegt hugtak, sem birtist okkur í fjölbreytilegu formi og myndum. Samkvæmt 

Íslenskri orðabók, er menning rótgróinn háttur eða siður, þroski mannlegra eiginleika, þjálfun 

hugans, verkleg kunnátta eða lærð hegðun, andlegt líf og umfram allt sameiginlegur arfur, 
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sem hjálpar okkur að skilgreina okkur sjálf og uppruna okkar (Mörður Árnason, 2007:659). 

Það mætti segja að menning er sköpuð og mótuð af mörgum kynslóðum og að mótun hennar 

taki aldrei enda. En þess má geta, að menningin spilar augljóslega stóran þátt í lífi okkar 

mannanna. Dægurmenning (e. popular culture) er hins vegar eitt form af menningu þ.e. 

sjónvarpsefni, bæði þættir og fréttir, tónlist og tónlistarmyndbönd, textar í tónlist, tónleikar, 

kvikmyndir, tímarit, íþróttir, tölvuleikir, auglýsingar og síðast en ekki síst margt af því, sem 

má finna á internetinu (Zurbriggen, 2007). Dægurmenningin er í rauninni það, sem þykir 

skemmtilegt eða eitthvað, sem gerir fólki dagamun. Í þessum kafla verður lögð áhersla á 

dægurtónlist á Íslandi en hún er hvað mikilvægust á sveitaböllum. Dægurtónlistin er fyrirbæri, 

sem má kenna við tuttugustu öldina. Dægurtónlist, rétt eins og önnur dægurmenning, er 

tilbúið og fjölda framleitt menningarfyrirbæri. Er hún sprottin upp úr heimi vöruviðskipta, 

fjöldaframleiðslu og auglýsingamennsku. Dægurtónlistinni er miðlað til samfélagsins í 

gegnum ljósvakamiðla, hljómplötur, böll, tónleika og aðra tísku (Gestur Guðmundsson, 

1990:11).  

Rokkið er t.d. einn hlekkur innan dægurmenningar en rokkið kom til Íslands á árunum 

1955 til 1956 og hófst þá einhverskonar æði meðal unga fólksins á þessari villtu og trylltu 

dægurtónlist og dægurmenningu: 

 

Enginn var maður með mönnum nema hann ætti rokkbuxur sem voru svartar þröngar 

gallabuxur, oft með hvítum saumum. Stelpurnar keyptu eða saumuðu sér útvíð rokkpils og fóru 

í þröngar peysur, en strákarnir reyndu að ná sér í leðurjakka ef þess var nokkur kostur. Það gat 

líka gengið að vera í stórköflóttum ullarjakka ef það fylgdi sögunni að maður væri hrifnari af 

James Dean en Marlon Brando og Elvis Presley. (Gestur Guðmundsson, 1990, Bls. 29) 

 

Þarna voru nokkrir þættir dægurmenningar knúnir saman þar sem um var að ræða tónlist, 

kvikmyndir, fata- og hártísku. Rokkið breiddist út, eins og hinn versti faraldur að mati 

siðvandra manna (Gunnar Lárus Hjálmarsson, 2001:8; Gestur Guðmundsson,1990:14-15, 25-

29). Miklar vangaveltur voru meðal manna, um hvað skyldi kalla þessa nýstárlegu 

tónlistarstefnu sem var kölluð „Rock´n´roll“ á ensku en hugmyndir eins og hopp og skopp, 

rokk og rúll, trunt, húllum hæ og rugg og velta voru meðal þeirra þýðinga, sem menn íhuguðu 

á sínum tíma (Gunnar Lárus Hjálmarsson, 2001:9). Árið 1956 var Ríkisútvarpið eina 

útvarpsstöðin á landinu en stjórnendur þess vildu ekki spila annað en klassíska tónlist og 

háttvís dægurlög, ef dægurlög skyldi spila á annað borð. Í útvarpinu voru dægurlögin kölluð 

„létt lög“ og þau klassísku „æðri tónlist“ en lengi vel var ekki minnst á tónlistarstefnuna rokk 
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í fjölmiðlum á Íslandi, fyrr en stjarna rokksöngvarans Elvis fór að skína sem skærast (Gunnar 

Lárus Hjálmarsson, 2001:8-9; Gestur Guðmundsson, 1990:12,17,24). Í kjölfar stríðsáranna 

hófst ákveðin menningarbylting hér á landi og margt breyttist. Það sem áður hafði aðeins 

verið fjarlægur draumur í hugum Íslendinga, var nú orðinn fjörugur veruleiki, sem hljómaði 

skemmtilega og hafði hann margt annað í för með sér. Aðal markaður dægurtónlistar og 

fjöldaframleiddra menningarafurða hafði alla tíð verið í Bandaríkjunum fram að seinni 

heimsstyrjöld. Lítið sem ekkert heyrðist af dægurtónlist hér á Íslandi, fyrr en í kringum seinni 

heimsstyrjöldina en hér var einfaldlega ekki markaður fyrir hana.  Það var því ekki fyrr en að 

herlið Bandaríkjamanna kom til landsins, færandi hendi, með grammafóna, nýja 

tónlistarstefnu og aðra útvarpsstöð. Ríkisútvarpið hafði hingað til ekki talið það falla undir 

sinn verkahring að spila dægurtónlist. Herlið Bandaríkjamanna flutti í rauninni 

dægurmenningu sína og tónlist inn til Íslands og varð það til þess, að grammafónninn varð að 

eftirsóknarverðri almenningseign eða einhverskonar heimilistæki, rétt eins og þvottavélar, 

ísskápar og útvarpið hafði verið á árum áður (Gestur Guðmundsson, 1990:11-12; Gunnar 

Lárus Hjálmarsson, 2001:8-9). 

Á þessum tímapunkti uxu vinsældir dægurtónlistar og alþjóðlegrar fjöldamenningar til 

muna. Þeir, sem aðhylltust þjóðlega og borgararlega menningu eða hámenningu, eins og hún 

var þá kölluð, mótmæltu þessari nýju bylgju og töldu áhrif bandarískrar menningar og 

dægurtónlistar af þessu tagi vera lágmenningu og hafa slæm áhrif á landann. Böll og 

dægurtónlist voru sem þyrnir í augum siðvandra manna og töldu þeir að tónlistin og böllin 

leiddu til lauslætis og siðspillingar innan samfélagsins og að þetta yrði aðeins tímabundið 

ástand, sem æska landsins væri að ganga í gegnum og að líftími þessarar tónlistar yrði 

umfram allt stuttur. Sennilega hefur það verið vegna þess, að við þessar breytingar voru það 

ekki aðeins þeir, sem tilheyrðu svokölluðum æðri stéttum, sem gátu leyft sér þann lúxus að 

skella sér á ball, heldur nær allir landsmenn, ungir sem aldnir (Gestur Guðmundsson, 

1990:11-13). Íslendingar voru alsælir með þau nýju og framandi menningarfyrirbæri, sem 

bandarísk tónlist og menningaráhrif höfðu í för með sér en það voru m.a. böll, stofnun fjölda 

hljómsveita, fjölgun danshúsa í Reykjavík og nágrenni, ný tónlistarstefna, ný tíska, nýr lífsstíll 

og nýjar leiðir, til þess að skilgreina sig og mótast sem einstaklingur í samfélaginu. Rétt eins 

og Gestur Guðmundsson (1990) skrifaði í bók sinni Rokksaga Íslands, þá vildi þjóðin „njóta 

nýfengins auðs með því að skemmta sér á nútímalegan hátt“ (bls. 12) og það var enginn að 

fara að stöðva það, sem koma skyldi. 

Kvikmyndir eru einnig hluti af dægurmenningu eins og fram hefur komið en á þessum tíma 

rokksins tóku einnig kvikmyndahúsin þátt í þeirri alþjóðlegu fjöldamenningu, þar sem 
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kvikmyndahúsin höfðu lengi vel verið aðal samkomustaður unga fólksins. Þetta var 

einhverskonar félagsmiðstöð unglinga þess tíma en þangað fór æska landsins ekki aðeins til 

að sjá stjörnur hvíta tjaldsins, heldur einnig til að hitta vini og unglingapör fóru til þess að 

kyssast. Árið 1957 voru sýndar þrjár rokkmyndir í kvikmyndahúsum á höfuðborgasvæðinu og 

var mikil eftirvænting meðal unglinganna. Þetta varð til þess að rokkið stimplaði sig 

varanlega inn hjá unga fólkinu, því tugþúsundir unglinga drifu sig í bíó, til að sjá 

rokkstjörnurnar í öllu sínu veldi. Nú gat unga fólkið tileinkað sér stælana, útlitið og 

klæðnaðinn, allt eins og hann lagði sig. Á rétt rúmu ári hafði rokkið náð drottnunarvaldi yfir 

æsku landsins en unga fólkið nýtti hvert einasta tækifæri, til að klæða sig, greiða sér, haga sér 

og dansa eins og rokkstjörnur kvikmyndanna (Gestur Guðmundsson, 1990:16, 25-29; Gunnar 

Lárus Hjálmarsson, 2001:10). Rokkið var komið til að vera og ný skemmtana- og 

ballmenning var að hefja nýtt líf á Íslandi, þrátt fyrir mótmæli siðmenntaðra manna.  

 

4.2. Unga fólkið, dansiböll og rokk 

Rokkið er sennilega ein sú stærsta og áhrifamesta bylgja, sem hefur átt sér stað innan 

dægurtónlistarbransans en þó aðeins ein af mörgum. Aðrar byltingar, sem nefna má, eru 

meðal annars djassinn og svo Bítlaæðið, sem kom í kjölfar rokksins. Rokkið hafði gríðarleg 

áhrif á unga fólkið í landinu og bjó það til nýjan markhóp eða kynslóðarbil milli barna og 

fullorðinna (Gunnar Lárus Hjálmarsson, 2012:62). Unglingar gátu alls ekki notað fáguðu, 

fínpússuðu og einlægu dægurtónlistina, sem Ríkisútvarpið spilaði, til þess að skilgreina sjálf 

sitt, því að sú tónlist ögraði engum. Unglingar vildu vera sjálfstæðir, kraftmiklir og ögrandi 

einstaklingar og rokkið var nákvæmlega það, sem þurfti til (Gestur Guðmundsson,1990:21). 

Með komu rokksins var kominn nýr samfélagshópur til að vera, þ.e. unglingar eða táningar: 

 

Dæmið hefur verið sett svona upp: fyrst var ekkert, en svo kom rokk. Eða: fyrst voru unglingar 

ekki til, heldur bara börn og fullorðið fólk, en svo kom rokk og þá varð allt í einu til eitthvað 

sem hét unglingar (Gunnar Lárus Hjálmarsson, 2001, bls. 8) 

 

Fyrir tíma rokksins höfðu nær allir landsmenn sama tónlistarsmekkinn, þar sem annað var 

ekki í boði, þegar kom að því að hlusta á dægurtónlist. Fullorðnir og börn höfðu lengi vel 

hlustað á sömu tónlistina á einu útvarpsstöð landsins en nú voru nýir tímar (Gunnar Lárus 

Hjálmarsson, 2012:62). Þessi nýji samfélagshópur, þ.e. unglingarnir, átti eftir að öðlast sína 

eigin menningu í gegnum rokkið. Umskiptin frá því að vera barn í það að verða fullorðinn 
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einstaklingur höfðu ævinlega verið snögg hér á Íslandi en að lokinni fermingu voru börn 

komin í fullorðinna tölu eða orðin að fullorðnum einstaklingum og komin á vinnumarkaðinn. 

Lítil sem engin tækifæri gáfust, til þess að njóta lífsins eða að uppgvöta og þroska hæfileika 

sína, sem tengdust ekki hefðbundinni vinnu. Það sem hins vegar prýddi tilveru unglinga, var 

klíkulíf, bílar, kvikmyndahús, kossar og allt þetta samhliða rokkinu og þeirri vitund og 

áhyggjum um að unglingsárin tækju einhverntíman endi, rétt eins og lífið og dauðinn er í 

hugum mannfólksins almennt. Unglingar hræddust fullorðinsárin, áhyggjurnar og ábyrgðina, 

sem fylgdi því að verða fullorðinn og má segja að unga fólkið hafi haft það eitt að markmiði, 

að skemmta sér og lifa lífinu til fulls, áður en það yrði um seinan (Gestur Guðmundsson, 

1990:19-20).  

Með komu rokksins má því segja, að það hafi gefið ungu fólki á Íslandi nýja sýn á lífið og 

opnað augu þess fyrir nýjum möguleikum (Gunnar Lárus Hjálmarsson, 2001:7) t.d. 

atvinnumennsku í hljóðfæraleik. Þetta voru ungmenni, sem voru fæddir árið 1940 og síðar en 

erlendir söngvarar voru þá aðal fyrirmyndir unglinganna. Seinna þróuðust þessar fyrirmyndir 

yfir á alla hljómsveitarmeðlimi sbr. Bítlaæðið, sem heltók æsku heimsins á sjöunda áratug 

síðustu aldar og þar á meðal íslensk ungmenni (Gunnar Lárus Hjálmarsson, 2012:18; Gunnar 

Lárus Hjálmarsson,2012:102). Íslensk æska var alls ekkert á eftir jafnöldrum sínum í Evrópu, 

þegar kom að því að skapa sína eigin menningu undir bandarískum menningaráhrifum, sem 

íslenskir unglingar gerðu svo sannarlega í nærveru herliðsins og kanaútvarpsins. Það hjálpaði 

vissulega til, að mikið sjálfstæði, lífsrými og frjálsræði ríkti meðal unglinga hér á landi og 

voru þeir því mun móttækilegri fyrir sjálfstæðri unglingamenningu en jafnaldrar þeirra víðast 

hvar í Vestur-Evrópu. Hin aldagamla bændamenning var að líða undir lok og unglingar fóru 

að hafa meiri peninga handanna á milli með auknum atvinnutækifærum á vegum hersins. Nú 

gat ungt fólk unnið sér inn pening og gat þá ráðstafað sínum launum, eftir sínu eigin höfði, í 

allskyns varning frá hernámsliðinu s.s. plötur, sígarettur, tyggjó, bíla og jafnvel föt (Gestur 

Guðmundsson, 1990:32-33).  

Á einhverjum tímapunkti rann það upp fyrir mönnum, að íslenskir unglingar höfðu sömu 

væntingar og þrár og bandarískir unglingar til að túlka þá djarftæku lífsgleði, sem ólgaði innra 

með þeim og að veita henni þá útrás sem til þurfti (Gestur Guðmundsson, 1990:24-25). Þeir 

voru fáir staðirnir, þar sem unglingarnir gátu komið saman og fengið útrás en skólinn og 

unglingadansleikir í Gúttó (Góðtemplarahúsinu í Reykjavík), Breiðfirðingabúð og í 

Silfurtunglingu, voru meðal þeirra staða og svo auðvitað kvikmyndahúsin eins og áður hefur 

komið fram. Á sunnudögum voru haldnir síðdegisdansleikir eða „restaurasjónir“ en á þeim 

dansleikjum mátti smátt og smátt heyra meiri rokktónlist óma á dansgólfinu. Smám saman 
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áttuðu skemmtistaðaeigendur sig á því, að um væri að ræða nýjan og ferskan hóp 

viðskiptavina, sem fór vaxandi með ágerandi vinsældum rokk tónlistar. Á 

sunnudagsdansleikjunum var aldurstakmark frá 12-14 ára og var á þann hátt auðveldlega hægt 

að fylla húsið af unglingum, sem djöfluðust og dönsuðu frá sér allt vit. Eftir því sem unga 

fólkið eldist og rokkið hélt áfram að herja á tónlistarmarkaðinn um heim allan, fóru 

dansleikirnir að færast yfir á kvöldin (Gestur Guðmundsson, 1990:38).  

Tónlistarmenn kvörtuðu hins vegar undan þessari agalegu tónlist, sem rokkið var í þeirra 

augum og allt sem því fylgdi en það voru þó aðallega fagmennirnir sem tilheyrðu FÍH (Félag 

Íslenskra hljómlistamanna), þ.e.a.s. þeir tónlistarmenn sem voru „æðri“ öðrum 

tónlistarmönnum sökum menntunar. Skoðun fagmannanna má sjá í grein sem birtist í 

Tónlistarblaði FÍH árið 1956 sem Gunnar Lárus Hjálmarsson, betur þekktur sem Dr. Gunni, 

fjallar um og túlkar í bók sinni Eru ekki allir í stuði?: Rokk á Íslandi á síðustu öld (2001): 

 

Rokkandroll-Rokkandroll-viljiði spila rokkandroll. Blessuð börnin, - það er alveg að gera þau 

sturluð þetta rokkandroll. Það má með sanni segja, að ekki þarf alltaf stóra skammta, til þess að 

áhrifin segi fljótt til sín. Því raunverulega er þetta sú allra fábrotnasta (aðeins 3 hljómar), 

lítilfjörlegasta (tómar endurtekningar) og leiðinlegasta (smekkur höf.) tónlist, ef tónlist skyldi 

kalla, sem fyrirfinnst í heiminum í dag. Enda á hún mestu fylgi að fagna hjá óþroskuðum 

unglingum og jafnvel börnum, sem nú á dögum eru farin að læra allskonar dægurlagasull, löngu 

á undan ættjarðarlögunum. (Gunnar Lárus Hjálmarsson, 2001, bls. 12) 

 

Það þótti alls ekki virðingarvert, að spila rokk og dægurlög en á venjulegum böllum 

spiluðu tónlistarmenn allt aðra tónlist, en þá langaði mest til að spila. Menn vildu spila djass 

eða klassík en þar sem fólkið vildi rokk þurftu menn að læra dægurlög og gera þau að sínum. 

Þessir tónlistarmenn létu þó alla vita af því, að þessi tónlist væri ekki virðingarverð í þeirra 

augum en að þeirra mati ól hún á kæruleysi og siðleysi í mannskapnum. Til að milda kvölina 

við að þurfa að spila þessi dægurlög þótti það afsökunarvert, að menn væru með áfengi sér 

við hönd uppi á sviði og var áfengisneysla töluverð á meðal tónlistarmanna í 

danshljómsveitum á þessa tíma en það hefur sennilega verið svo að miklu leiti alla tíð síðan 

(Gestur Guðmundsson, 1990:13). 

Aðal dansleikjahljómsveitir þessa tíma munu hafa verið sextett Kristjáns Kristjánssonar, 

eða KK-sextettinn og hljómsveit Svavars Gests en þær höfðu það orð á sér að vera 

hljómsveitir fólksins, þar sem báðar sveitirnar spiluðu sitt lítið af hverju og þ.á.m. rokk. Það 

var alltaf fullt á böllum, þar sem þessar hljómsveitir voru að spila  (Gunnar Lárus 
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Hjálmarsson, 2001:22). Á sínum tíma þegar KK-sextettinn var konungur íslenskra 

danshljómsveita, var hún einnig með fyrstu hljómsveitunum, sem tóku upp á því að spila rokk 

eða létu sig hafa það að spila rokk og varð það síðan hluti af venjulegri dagsskrá sveitarinnar. 

Sextettinn var vinsæll meðal annars á veitingarhúsinu Þórscafé, þar sem aldurstakmarkið var 

16 ár en þangað flykktust rokksjúkir unglingar, sem dönsuðu frá sér allt vit á meðan sextettinn 

spilaði fágaðar útgáfur af vinsælustu rokkslögurum þessa tíma en þess ber að geta að 

meðlimir sveitarinnar voru allir upphaflega djassáhugamenn. Í rauninni tók rokkbyltingin við 

af djassbyltingunni, sem herjaði á heiminn í kringum fyrri heimsstyrjöldina en bæði Kristján 

Kristjánsson og Svavar Gests höfðu smitast af djass veirunni á sínum tíma (Gestur 

Guðmundsson, 1990:15-17; Gunnar Lárus Hjálmarsson, 2012:36).  

En stjarna KK-sextettsins skein ekki lengi, þar sem hljómsveit Svavars Gests fór að 

skyggja á bjarma KK-sextettsins og á endanum lagði Kristján Kristjánsson sveitina niður, þar 

sem samkeppnin var orðin of mikil og erfið. Með Ragnar Bjarnason í fararbroddi varð 

hljómsveit Svarars Gests óstöðvandi, enda var Ragnar einn af fyrstu íslensku rokksöngvörum 

landsins ásamt Ellý Vilhjálms og Hauki Morthens (Gunnar Lárus Hjálmarsson, 2001:24; 

Gestur Guðmundsson, 1990:44-45). Fram að Bítlaæðinu og vinsældum Hljóma, voru þessar 

tvær sveitir lang vinsælastar umfram allar aðrar danshljómsveitir, sem störfuðu á þessum 

tíma. Þessar hljómsveitir spiluðu það, sem fólkið vildi heyra og voru þjónar þess. KK-

sextettinn átti fyrri helminginn á þessum byrjunarárum rokksins, allt frá djassinum fram að 

yfirtöku hljómsveitar Svavars á árunum 1961 til 1962. Í rauninni hjálpaði rokkbyltingin til og 

átti sinn þátt í því að að móta þær samkomur, sem við viljum kalla sveitaböll í dag. Unga 

fólkið þurfti að hafa einhvern stað, til að fá að njóta sín og sinnar tónlistar:  

 

Þess ber að geta að einlægustu aðdáendur rokksins voru enn flestir á þeim aldri að þeir komust 

ekki inn á dansleiki í vínveitingahúsunum þar sem margar helstu dægurlagahljómsveitir landsins 

léku. Þeir rokkaðdáendur voru jafnvel enn fleiri sem ekki höfðu einu sinni náð sextán ára aldri 

og helsta athvarf þeirra utan skólaballa voru unglingadansleikir – einkum í Góðtemplarahúsinu, 

Guttó – eða sveitaböllin, enda fann rokktónlistin sér farveg á þessum stöðum fremur en í 

glæstum sölum reykvískra vínveitingahúsa. (Gestur Guðmundsson, 1990, bls. 25) 

 

Sveitaböll og unglingaböll urðu að einhverskonar griðarstað fyrir unnendur rokktónlistar 

og annara nýjunga í tónlist til frambúðar. Rokkið var komið til að vera og miklu fleiri 

tónlistarmenn voru áberandi á þessum tíma en þeir, sem hafa nú þegar verið taldir upp. Enn 

fleiri byltingar, rétt eins og upphaf rokksins, áttu eftir að setja sitt mark innan þessarar 
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tónlistarstefnu og dægurtónlistarbransans, það er að segja tónlist unga fólksins, þ.á.m. 

Bítlaæðið, pönk, þungarokkið og margt fleira. Það er helst þessi tími rokksins, sem kalla má 

„rokkabilly“ tímabilið, er leiddi af sér kynslóðarbilið og nýjan samfélagshóp, sem kepptist við 

það, að lifa lífinu áður en að fullorðinsárin tækju við og eru böll, ferðalög og fyllerí stór partur 

af þeirri upplifun unglinga enn þann dag í dag sbr. Þjóðhátíð í Eyjum og fleiri héraðs og 

útihátíðir Íslendinga. 

Í næsta kafla verður fjallað um innsýn viðmælenda minna, hvað varðar sveitaböll í 

menningarsögu Íslands, en sveitaböll eru án efa hluti af ákveðnu lífsþrepi unglinga, eða þeirra 

leið, til þess að lifa lífinu lifandi. 
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5. Sveitaböll 

Nú hef ég fjallað um sögu rokks og dægurmenningar á Íslandi og nokkrar viðeigandi 

kenningar, sem nota má til að skilgreina sveitaböll. Í þessum hluta ritgerðarinnar verður þó 

fjallað um skilgreiningar fjögurra tónlistarmanna á fyrirbærinu sveitaball en þessir fjórir 

tónlistarmenn/skemmtikraftar hafa, hver á sinn hátt, átt stóran þátt í mótun sögu tónlistar og 

sveitaballamenningar á Íslandi. Þessir viðmælendur mínir eru eins og fyrr greinir, þeir Jakob 

Frímann Magnússon, Geirmundur Valtýsson, Pétur Örn Guðmundsson og Ómar Ragnarsson. 

Í þessum kafla mun ég mun einnig fjalla um uppruna, ímynd og tilgang sveitaballa með 

innsýn þessara fagmanna. 

Böllin tóku breytingum í rás tímans og bæði áhugi og aðsókn minnkaði og fór þeim 

fækkandi í kjölfarið. Sveitaball er fyrirbæri, sem hefur yfir sér rómantískan fortíðarljóma og 

nostalgískan blæ. Sennilega hefur sveitaballið verið það í augum yngri kynslóða frá 

aldarmótunum 2000 eins og sjá má í grein sem birtist í Morgunblaðinu það sama ár; 

 

Það er eitthvað yndislega kitlandi rómantískt við sveitaböll. Að setjast upp í rútu og þeysast burt 

frá borgarösinni út á kyrrlátan, kolsvartan þjóðveginn, eitthvað langt, langt í burtu þar sem loftið 

er tærara, himininn blárri og ævintýrin æsilegri. Áfangastaður er félagsheimili einhverstaðar úti í 

iðagrænni sveitinni þar sem fjallkonur Íslands í glitklæðum með glossaðar varir og stjörnubjört 

augu koma til fundar við blóðheita víkinga íklædda biksvötu leðri og brosi sem bræðir jökla. 

Dagar lopapeysunnar og gúmískónna eru taldir, tónar harmónikkunnar þagnaðir og veröld ný og 

góð hefur tekið völdin undir taktföstum drunum bassans. Fátt minnir á sveitaböll fortíðar, 

malarbarninu líður rétt eins og heima hjá sér, dansleikurinn gæti allt eins verið í miðbæ 

Reykjavíkur, enda Selfoss engin sveit. Eitthvað er samt öðruvísi í borginni. Það er stemmning í 

loftinu, rafmögnuð og óbeisluð gleði, kaftur náttúrunnar og tónlistin spilar undir tilfinningaskala 

hinna dansóðu. Á sveitaballi verða alltaf einhverjir ástfangnir en aðrir reika út í sumarnóttina og 

sárvantar bót fyrir brostið hjartað. (Morgunblaðið, 11. júlí 2000, Skítamórall spilaði á dansleik á 

Selfossi) 

 

Þessi þjóðerniskæra lýsingin á sveitaböllum er mjög nostalgísk. En hvers vegna er ballið 

búið og hvenær var það búið? Svarið við því getur enginn annar veitt en tónlistarmaður, sem 

hefur upplifað þetta rómantíska fyrirbæri menningar okkar, sem var og hét. 
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5.1. Sveitaböll í hugum tónlistarmanna 

Sveitaball er fyrirbæri í tónlistar- og menningarsögu Íslands, sem skapað hefur fjölmargar 

dýrmætar minningar meðal landsmanna, bæði góðar og slæmar, vináttu, langlíf og farsæl 

hjónabönd, sem og barnsgetnað: 

 

Ófáir íslendingar öðlast sína fyrstu reynslu af skemmtanalífi á sveitaböllum. Þar hófst mörg 

sambúðin í villtum dansi í skjólgóðu myrkri þvögunnar og við dunandi dægurtónlist eða dillandi 

harmonikkuleik. Margt gamalmennið roðnar áreiðanlega enn í vöngum þegar það minnist 

ástarfundar sem átti sér stað inni á dansleikjum eða í ilmandi rjóðri úti í sumargrænni náttúrunni. 

(Sunnudagsblaðið, 1994, Svitnað á sveitaballi með SSSól) 

 

Þó nokkrir tónlistarmenn hafa tekið þátt í sköpun þessa tímabils og því sem fylgdi rétt eins 

og flestir viðmælendur mínir nefndu, þ.á.m. Geirmundur Valtýsson: „ég er hræddur um, að 

það hafi orðið til ansi mörg sambönd á böllum hjá mér í gegnum tíðina“. Það verður þó ekki 

hjá því komist, að nefna hinar neikvæðu minningar, sem lúta að sambandsslitum, slagsmálum, 

fyllerí og ölæði (RB 2013. 2,4). Þegar flestir þessara tónlistarmanna eru spurðir nánar út í 

sveitaböll, virðist þetta fyrirbæri vera eins og minning úr draumi eða rómantískt og nostalgískt 

fyrirbæri, sem þekkist ekki lengur, eins og það var í þá gömlu góðu daga. Til að skilgreina 

þetta hugtak betur, taldi ég best, að spyrja nokkra þaulreynda tónlistarmenn, þegar kemur að 

sveitaballabransanum og fá þeirra skilgreiningar og upplifun á fyrirbærinu. 

Þegar ég spurði Jakob Frímann nánar út í hans skilgreiningu á sveitaböllum vildi hann 

strax tengja þau við fornar héraðshátíðir, sem hafa samtvinnast tíðaranda hvers áratugs fyrir 

sig. Síðar meir, þegar poppmenningin kom til sögunnar, tóku rafmögnuð hljóðfæri við af 

harmonikkum og orgelum. Þá fóru böllin að þróast samhliða rokkbyltingunni og Bítlaæðinu 

(sbr. kafli 4). Þá urðu til margar hljómsveitir með tilkomu popp- og dægurmenningar. Allar 

þessar hljómsveitir öðluðust þann tilgang, að svala tónlistar- og menningarþorsta allra 

landsmanna. Það sem fylgdi því að vera í hljómsveit á þessum tíma var, að menn þurftu að 

spila í fjölmörgum samkomuhúsum og félagsheimilum víðast hvar í sveitum landsins. Þetta 

voru stórar samkomur, hátt í 1500 manna böll, sem þróuðust síðar í útihátíðir, sem eru 

sambærilegt fyrirbæri og þjóna sama tilgangi og sveitaböll. Jakob Frímann telur, að hápunkti 

sveitaballa hafa verið náð um miðjan 9. áratug síðustu aldar, en að helstu búhnykkir íslenskra 

tónlistarmanna spanni nær 40 ára tímabil, þ.e.a.s. frá um að bil 1957 til 1997. Þegar 
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sveitaböllin voru í mestum blóma, eða stóðu sem hæst, gátu tónlistarmenn, sbr. 

hljómsveitarmeðlimi Stuðmanna, unnið sér inn hátt í tvöföld árslaun ráðherra á aðeins þremur 

mánuðum, að sögn Jakobs Frímanns (RB 2013. 1).  

Þegar ég spurði Geirmund Valtýsson nánar út í hans skilgreiningu á fyrirbærinu sveitaball, 

sagði hann mér, að ferill hans hafi byrjað á sveitaballi en félagsheimilið Miðgarður í 

Varmahlíð er einmitt í heimasveit Geirmundar. Sveitaböll voru frjálslegri hér áður fyrr og 

böllin voru staðsett í sveit, þar sem stutt var í lautir og grasbala, og rómantíkin fékk ætíð að 

njóta sín. Sveitaböll eru því rómantískt fyrirbæri að mati Geirmundar en að hans sögn, gátu 

allir skemmt sér saman á sveitaböllum hér áður fyrr, allt frá 16 ára táningum til sjötugra 

einstaklinga. Í dag þarf þó að auglýsa miklu meira en áður þurfti, til þess að fólk viti af 

böllum í sveitum landsins og oftast þarf að búa til og hafa einhverskonar tilefni, til þess að 

fólk mæti yfirleitt. Hér áður fyrr mætti fólk einfaldlega á böllin, því það voru ekki margir 

viðburðir í sveitum landsins og þetta var eina afþreyingin, sem var í boði vegna lélegra 

samgangna. Fólkið fór þangað, sem allir ætluðu að vera. Geirmundur, sem enn spilar á 

sveitaböllum, telur þó, að hápunktur sveitaballa hafi verið frá 1970, fram að aldamótunum 

2000 (RB 2013. 2). 

Ómar Ragnarsson hafði frá mörgu skemmtilegu að segja um sveitaböll en hann taldi, að 

það hafi aldrei verið sérstaklega talað um sveitaböll fyrr en að sveitaballið í Brautarholti á 

Skeiðum var haldið einhverstaðar á bilinu 1952 til 1954. Á því balli var mjög mikið fyllerí og 

fjallaði Helgi Hjörvar heitinn (1880-1965), þáverandi fréttaþulur útvarpsins, svo neikvætt um 

þetta ball í pistli sínum, að útvarpsráð tók sig til og bannaði auglýsingar sveitaballa. Bannið 

hélst á næstu þrjú árin en á meðan var aðeins auglýstur söngur og dans. Árið 1981 telur Ómar, 

að sveitaballabylgjan hafi risið hvað hæst en það árið fór Ómar um landið allt með 

Sumargleðinni. Það voru héraðsmót/böll sem Ómar og Ragnar Bjarnason skipulögðu í 

framhaldi af héraðsmótum stjórnmálaflokkanna, sem þeir höfðu báðir ferðast með um landið í 

nokkur ár. Fyrir Ómari eru sveitaböll bæði uppreisn fólksins gegn áfengisbanninu og einnig 

samkomur eða afþreying fyrir fólkið í dreifbýlinu en að hans sögn dóu þessar samkomur síðan 

út m.a. með afléttingu áfengisbannsins (RB 2013. 3).  

Sveitaball í huga Péturs Arnar Guðmundssonar er í rauninni hljómsveit sem heldur ball í 

félagsheimili eða einhverju plássi einhverstaðar úti á landi, upp á eigin spýtur þá helst fyrir 

fólkið úti á landsbyggðinni eða diskótek síns tíma eins og Pétur orðaði það; „ég myndi bara 

kalla þetta diskóteik út í sveit með „lifandi hljómsveit“ (e. live band)“. Fólk sótti í sveitaböll, 

til þess að hverfa inn í annan heim, til að losna við áhyggjur hversdagsleikans meðan á ballinu 
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stóð. Hreinræktuð og ósvikin sveitaböll eru sennilega einhverskonar minning í hugum þeirra, 

sem upplifðu þau (RB 2013. 4, bls.1).  

En hvernig byrjaði þetta allt saman, hver var tilgangurinn og hver hefur ímynd 

sveitaballsins verið í gegnum árin? 

 

5.2.  Uppruni, ímynd og tilgangur 

Samkvæmt Jakobi Frímanni er þessi skemmtiþörf okkur Íslendingum eðlislæg og þess vegna 

megi rekja þetta langt aftur til forfeðra á landnámsöld, jörfagleði og þess háttar 

vikivakasamkoma: 

 

Sko þetta er í okkur. Þetta er bara í okkar genum, þessi þörf, að lyfta sér upp og umgengnin við 

Bakkus hefur náttúrulega verið með ýmsum hætti í gegnum tíðina. Oft ansi glannarleg og full 

reglubundin, þ.e.a.s. óregla með mjög reglubundnu millibili. Það að vikuleg sveitaböll voru um 

áratugaskeið sjálfsagður hlutur, sérstaklega fyrir sunnan til. (RB 2013. 1) 

 

Áður en að samgöngur urðu betri voru dansleikir ein af fáum leiðum, til þess að svala 

skemmtana- og félagsþörf sveitafólksins. Sveitaböllin voru svona vinsæl, því það var ekkert 

mikið um að vera fyrir utan eina sjónvarpsrás og eina útvarpsrás og fólk hafði þörf fyrir, að 

koma saman. Í sveitum var það algengt, að fólk hittist og spilaði félagsvist, skák eða stundaði 

aðrar svipaðar afþreygingar sér til skemmtunar (RB 2013. 2, 1). Síðar meir, með auknum 

afþreyingarmöguleikum, vaxandi dægurmenningu, afléttingu áfengisbannsins og betri 

samgöngum, fóru sveitaböllin að dala smám saman (RB 2013. 1, 3). 

Sveitaböllin voru fyrst orðin þekkt árið 1958, en Ómar minntist þess, að þá hafi verið 

stofnaður ákveðinn sjóður bæjarfélaga, til þess að fjármagna og reisa ný félagsheimili út um 

allt land. Félagsheimilin voru ansi mörg og má nefna staði eins og Aratungu, sem var reist 

árið 1961, Freyvang, Hrafnagil, Njálsbúð, Hvol, Borg í Grímsnesi og svo mætti lengi telja. 

Þegar félagsheimilin voru reist, fóru böllin að verða fjölmennari og fljótlega var farið að 

auglýsa sætaferðir frá Reykjavík og jafnvel Keflavík. Böll voru einnig haldin í Reykjavík á 

skemmtistöðum eins og í Vetrargarðinum, í Tívolí og á Hótel Borg. Eftir því sem árin liðu og 

höfuðborgin stækkaði, sem og önnur bæjarfélög um land allt, fóru menn að hafa misjafnar 

skoðanir um það, hvar halda ætti sveitaböll: 

 

„Sveitaböll eru böll sem haldin eru í Miðgarði og Ýdölum eða öðrum slíkum samkomuhúsum 

úti á landi, annað eru dansleikir.“ Segir Einar Ágúst ákveðinn og bætir við: „Reykvíkingar kalla 



34 

meira að segja böll sem haldin eru á Selfossi sveitaböll.“ Strákarnir segja hlæjandi að það sé 

sérreykvískt fyrirbæri að kalla öll böll utan Reykjavíkur sveitaböll og það sé bara þeirra eigin 

sveitaháttur. (Morgunblaðið, 1999, Breiðskífa með Skítamóral á þjóðhátíðardaginn) 

 

Böll með þeim hljómsveitum, sem risu hvað hæst á tímum sveitaballa, hafa einmitt lengi 

verið kölluð sveitaböll, þrátt fyrir að um sé að ræða kaupstaðarball, eins og t.d. þegar að 

hljómsveitn Sálin hans Jóns míns spilar í Sjallanum á Akureyri eða hljómsveitin Skítamórall á 

Selfossi, svo eitthvað sé nefnt (RB 2013. 4). 

Fyrstu alvöru sveitaböllin, telur Ómar, að hafi myndast í kringum héraðsmótin hjá 

Sjálfstæðisflokknum og Framsóknarflokknum en héraðsmótin urðu áberandi í kringum 1950. 

Héraðsmótin snérust um ræðuhöld, þar sem að nokkrir þingmenn að norðan eða sunnan héldu 

ræður. Héraðsmótin urðu reglulegt fyrirbæri á vegum Sjálfstæðisflokksins í kringum 1953 og 

1954 en mótin breyttust að því leyti, að flokkurinn fór að taka með sér skemmtikrafta á borð 

við Baldur Georgsson og dúkkuna hans, Konna. Það, að skemmtiatriði skyldu fylgja ræðum 

stjórnmálamanna, töldu pólitískir andstæðingar vera merki um málefnafátækt 

Sjálfstæðismanna. En þetta svínvirkaði að því leytinu til, að fólk mætti. Þarna myndaðist hefð, 

sem byggðist upp á dagskrá með ávörpum þingmanna og skemmtiatriðum á borð við grín og 

gamanmál, óperusöng, tónlistaratriði og svo var haldið ball til að ljúka mótinu. 

Sjálfstæðisflokkurinn fékk síðar meir Ómar Ragnarsson til liðs við sig og hélst sú hefð fram 

til ársins 1971. Það ár hættu héraðsmótin að sögn Ómars en hann og Ragnar Bjarnason, betur 

þekktur sem Raggi Bjarna, tóku sig saman og stofnuðu sitt eigið héraðsmót sumarið 1972 sem 

fyrr greinir, sem þeir kölluðu Sumargleðina. Fólkið var augljóslega ekki komið, til þess að 

hlusta á þingmennina röfla um pólitík, svo þeir félagar settu saman prógramm, sem samanstóð 

af skemmtiatriðum og balli. Sumargleðin var haldin árlega í 15 ár (RB 2013. 3). 

Ímynd sveitaballa hefur verið margbreytileg í gegnum árin en rómantík, 

skemmtanaþörf, vín og lopapeysur hafa lengi vel tilheyrt þessari ímynd, sem við þekkjum 

svo vel. En hún virðist vera að breytast í fyrirbæri, sem tilheyrir fortíðinni eða eins og 

Jakob Frímann orðaði það; „ímyndin er að verða svona rósrauð nostalgísk ímynd um 

gömlu góðu tímana í fögru sveit þessa lands“ (RB 2013. 1). Ómar talaði hins vegar um, að 

hann hefði náð ímynd sveitaballa nokkuð vel, en þó ýktri, í lagi sínu „Sveitaball“ og 

laginu „Halló pabbi, Halló mamma!“, en það er í raun sjúskaðri og raunsærri mynd af 

sveitaböllum, ekki þessi rómantíska. Í lögunum má finna heldur ýkta mynd af sveitaböllum 

en seinna lagið fjallar t.d. um drenginn sem fór á sveitaball á bíl foreldra sinna og lendir í 

tómri vitleysu, hringir drukkinn í pabba sinn og segir að bíllinn sé ekki ökuhæfur, þar sem 
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hann ók honum út í skurð og að hann væri óvart orðinn pabbi og svo framvegis. Texti 

lagsins „Sveitaball“ hefur hins vegar skemmtilega sögu að segja en Ómar fór sjálfur lítið á 

sveitaböll, enda drekkur hann ekki áfengi eins og flestir landsmenn vita. Hann var yfirleitt 

sjálfur að skemmta á böllunum. Árið 1961 fór Ómar á sveitaball, þar sem KK-sextettinn 

spilaði fyrir dansi ásamt Ragga Bjarna og Ellý Vilhjálms. Á þessu balli kynntist Ómar 

konunni sinni og fékk hann innblástur að laginu „Sveitaball“ á þessu sama balli (RB 2013. 

03).  Lagið er lýsing á ballinu að sögn Ómars en ballið var mjög sukksamt:  

 

Sveitaball, já, ekkert jafnast á við sveitaball, 

þar sem ægir saman alls kyns lýð 

í erg og gríð að kela kátt hver á sinn hátt. 

Þar eru ungmeyjar 

og allt upp í uppskorpnaðar gamlar kerlingar. 

Já, þar er úrval mest og menn sér skemmta best, 

ef það er ekta sveitaball. 

 

Sveitaball, það er í orðsins merking sveitaball. 

Í hrundahamstri maður svitnar þar 

og hitnar þar af átökum að reyna að ná tökum 

á einhverri. 

Með skörpum augum menn þar skima lon og don 

í sveita andlits við að leita að andliti, 

sem gefur góða von. 

(Ómar Ragnarsson, Söngtextasíða Davíðs) 

 

Önnur þekkt íslensk dægurlög, sem þykja svipa til þeirrar ímyndar og stemmingar, sem 

ríkti á sveitaböllum og útihátíðum eru lög eins og; „Nú er ég léttur“ með Geirmundi 

Valtýssyni, „Fullur“ með hljómsveitinni Á móti sól, „Einn dans við mig“ í flutningi Hemma 

Gunn, „Útihátíð“ með hljómsveitinni Greifarnir og „Sódóma“ með Sálinni hans Jóns míns, 

svo eitthvað sé nefnt. Öll þessi lög fjalla um drykkju, vín, líkamsvessa, dans og dúllerí milli 

kynjanna og það virðist nokkurn vegin vera ímynd sveitaballanna í hugum þessara 

tónlistamanna. Pétur Örn nefndi t.d. að mýtan um sveitaböll væri, að þetta væru svona heldur 

villimannslegar fylleríssamkomur, sem flest fyllerí sjálfsagt eru, þar sem menn væru með 

vodka flöskuna í annarri og hnefann krepptann á hinni og til í slagsmál; „fólk algjörlega 

sleppir af sér beislinu, skemmtir sér og hlátur og grátur, og allt þar á milli“ (RB 2013. 4).  En 

á sveitaböllum vildu allir vera og fá að njóta sín þrátt fyrir sjúskaða og subbulega ímynd en 
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líkt og Jakob Frímann sagði, þá var þetta; „vettvangurinn með stóru v-i! Þú varðst að komast 

ef þú ætlaðir að vera maður með mönnum eða stúlka með stúlkum“ (RB 2013. 1).  

Tilgangurinn eða virkni sveitaballa hefur síðan allt annað gildi, þrátt fyrir að subbulegheit, 

drykkja og sukk séu þar í hávegum höfð. Svo virðist vera að böllin hafi þjónað þeim tilgangi, 

að auðvelda mökun, þar sem strákar komu, til að hitta og ná sér í stelpur og stelpur til að hitta 

og ná sér í stráka (RB 2013. 2) eða rétt eins og Jakob Frímann orðaði það; „fjósapilturinn 

kemur með vaspelann í rassvasanum og gengur til fundar við álitlegustu heimasætur 

hreppsins“ (RB 2013. 1). Geirmundur nefndi einnig, að unglingar voru oft á tíðum að stelast 

inn á böllin, fá sér brennivínssopa, þrátt fyrir að mega það ekki. En á þessum tíma var meira 

frjálsræði og ekki var algengt, að lögreglan væri einkennisklædd á staðnum eða einhverjir 

dyraverðir væru til að skoða skilríki, því að það var slæmt fyrir aðsókn á ballið. Frekar voru 

dyraverðirnir, til þess að koma í veg fyrir slagsmál og til þess að koma í veg fyrir að flöskur 

bærust inn á ballið (RB 2013. 2,3). Þess má geta að hinn frægi útkastari, sem Stuðmenn 

syngja um í laginu „Sigurjón Digri“, vissi alltaf hversu margar flöskur voru inni á ballinu 

hverju sinni og segir sagan að eftir þrjúhundruð flöskur, hafi ballið yfirleitt farið úr böndunum 

(RB 2013. 3). En sveitaböll voru eitthvað, sem allir urðu að hafa upplifað samhliða þeim 

hljómsveitum, sem voru hvað vinsælastar á þeim tíma: 

 

Í dag er þetta örugglega samanburðarhæft við það, að fara á tónleika erlendis hjá einhverju stóru 

bandi. Bara „hefur þú farið og séð þessa? Já! Ég fór að sjá Paul McCartney“ eða „ég sá Pink í 

París“, eða hvað sem er skilurðu. Þarna var þetta bara það, að þú varðst að hafa farið og séð 

Trúbrot eða Hljóma eða Mána eða Mannakorn eða Sálina eða SS-Sól eða hvaða band sem er, á 

hvaða tímabili sem er (RB 2013. 4) 

 

Þetta snérist allt um vinsælustu lögin, sem höfðu hljómað í útvarpinu hverju sinni, eins og 

Jakob Frímann nefndi en Stuðmenn voru einmitt svo heppnir, að verða vinsælir á þeim tíma 

þegar að fáar útvarpsrásir voru í loftinu. Seinna meir, þegar að útvarpsrásirnar voru gerðar 

frjálsar, varð miklu erfiðara fyrir hljómsveitir, að ná einhverjum slögurum, þar sem tónlist að 

utan bættist við þann aragrúa tónlistarmanna, sem Íslendingar vildu fylgjast með og hlusta á; 

„Fólk vill vera, þar sem hitt fólkið er. Vill vera, þar sem lögin hljóma, sem allir þekkja og allir 

syngja með og dansa við og svona. Allt annað verður of þungt og erfitt.“ (RB 2013. 1). 

Geirmundur talaði einnig á svipuðum nótum en hann segist aldrei hafa frumflutt nokkurt af 

sínum lögum á balli, því fólk hafi einfaldlega þurft að hafa heyrt þau til að geta sungið með 

„Það er bara þannig...“ (RB 2013. 2). Þetta má kalla togstreytu íslenska popparans gagnvart 
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sveitaböllunum, því þau voru ekki vettvangurinn, til þess að spila nýja tónlist, sem ekki var 

orðin vinsæl í útvarpi og meðal ballgesta. Það eina, sem virkar fyrir fólk sem er komið „til 

þess að dansa og brokka“ eins og Jakob Frímann orðaði það, eru lög af vinsældarlistum 

útvarpsrásanna og þá dugar ekkert annað en plötusnúður eða hljómsveit, sem spilar hvert 

vinsældarlagið á fætur öðru, svo fólkið geti sungið með (RB 2013. 1,4). Fólk einfaldlega 

nennir ekki að hlusta á sjálfhverfa músík á balli þar, sem það er komið til að detta í það, 

komast á sjéns og syngja frá sér raddböndin. Ef tónlistarmenn vilja spila frumsamið efni, þá er 

annar vettvangur fyrir það, því á sveitaböllum ríkir vald óskalagsins og lummanna eða gömlu 

vinsældar laganna (RB 2013. 1,2,4). Þegar menningin breyttist fóru tónlistarmennirnir að 

sækja annan vettvang en böllin höfðu upp á að bjóða og fólkið fór að sækja í það, sem var 

ókeypis skemmtun í svipuðu formi inni á pöbbum landsins.  

 

5.3.  Hnignun sveitaballsins 

Byrjunin á endi sveitaballsins er eitthvað, sem fólk hefur velt fyrir sér en einhverra hluta 

vegna breyttust sveitaböllin töluvert og vilja einhverjir meina, að þau séu útdauð, á meðan 

aðrir telja þau vera hluta af einhverskonar rómantískri endurvakningu, sem sé að fara af stað 

(RB 2013. 1,4). Ómar Ragnarsson sagði hins vegar í samtali sínu við mig, að það sem hefði 

gert útslagið, hefði m.a. verið nýjar og betri samgöngur, þ.e. malbikaðir vegir og 

flugsamgöngur. Vídeóleigurnar hafi einnig verið mjög stór þáttur í hnignun sveitaballsins og 

svo voru það sólarlandaferðirnar, sem komu sterkt inn á áttunda áratug síðustu aldar og fram á 

þann níunda. Einnig fækkaði böllunum þegar síldarstofninn hrundi eða þegar að síldin „hvarf“ 

(RB 2013. 3) og svo gerði bjórinn útslagði árið 1989, því þá komu barmenningin og 

plötusnúðarnir til sögunnar (RB 2013. 1,2,3,4). Fólk vildi þá ekki lengur borga sig inn á böll 

félagsheimilanna, þegar hægt var að fara á barinn og kaupa sér þar vín og hlusta frítt á tónlist: 

 

Pöbbarnir fara að opna og bjóða upp á ókeypis tónlist, og þá verða félagsheimilin, sem selja inn, 

að andvirði brennivínsflösku eins og þetta var alltaf miðað við í gamla daga. Þá hætta menn að 

fara þangað í dýrum sætaferðum og borga sig inn, og taka heldur ókeypis aðgöngumiða að 

einhverju pöbbafjósi inni á Sauðarkróki í staðin fyrir að fara í Miðgarð. Þannig er byrjunin á 

endinum á þessu tímabili. (RB 2013. 1) 

 

Ómar Ragnarsson sagði, að besta dæmið um hnignun félagsheimilanna í kjölfar bjórsins, 

vera örlög félagsheimilisins á Patreksfirði, sem var svo mikill baggi á sveitarfélaginu, að það 
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var leigt út. Sá sem tók við rekstri félagsheimilisins, rak þar bjórkrá sem hét Felgan. Sá staður 

sló í gegn, vegna þess að bjórinn var þá nýlega leyfður og augljóslega var þetta nýjasti 

bransinn, til að græða peninga (RB 2013. 3). Nú vildi fólk frekar mæta á pöbbana og tískan 

var önnur rétt eins og Pétur Örn orðaði það; „það þótti bara ekki töff lengur, að vera með 

landabrúsa í baggabandi utan um hálsinn einhversstaðar öskrandi út í móa, fyrir utan eitthvert 

sveitaball“ (RB 2013. 4). 

Flestir viðmælenda minna töldu, að sveitaböll væru útdauð í einni eða annarri mynd. 

Geirmundur talaði þó um að fyrirbærið væri ekki alveg útdautt. Það væri samt frekar ólíflegt 

um þessar mundir (RB 2013. 2). Sú tegund sveitaballa, sem Ómar Ragnarsson og hans 

samtímamenn þekkja svo vel, af sveitaböllum að vera, er að hans sögn að mestu útdauð. Það 

voru sveitaböll, sem voru með skemmtiatriðum og einhverskonar skemmtidagskrá (RB 2013. 

3). Það er einmitt sú tegund sveitaballa, sem Stuðmenn gera að aðhlátursefni í kvikmynd sinni 

Með allt á hreinu (1982). En sveitaböll, eða einhver mynd af þeim, virðast lifa góðu lífi ennþá 

á útihátíðum landsins, Þorrablótum, réttarböllum og jafnvel árshátíðum fyrirtækja. Nú eru 

Þorrablótin hins vegar með öðru sniði að því leytinu til, að þar er minni drykkja og meira lagt 

upp úr skemmtiatriðum en þau eru þó að verða vinsælli aftur í formi sveitaballa að sögn 

Geirmundar (RB 2013. 2, 3, 4). Miðað við frásögn bæði Ómars, Péturs og Geirmundar virðast 

Þorrablót og árshátíðir vera eina lifandi dæmið af þeirri sveitaballa tegund, sem Ómar þekkir 

svo vel en hljómsveitin Buff spilar t.d. mest megnis á árshátíðum fyrirtækja. Sennilega kemst 

Þjóðhátíð í Eyjum hvað næst því, að vera eins og sveitaböllin voru hér á einum tímapunkti en 

er samt margfalt stærri samkoma (RB 2013. 4).  

Aðal munurinn á sveitaböllum í dag og þeim, sem tíðkuðust hér áður fyrr er sá, að í dag 

hefur fólk miklu fleiri afþreyingarmöguleika en áður, jafnvel í þúsundatali. Þá var bara ein 

útvarpsrás og ein sjónvarpsrás, eins og fram hefur komið en í dag hefur fólk fleiri tugi 

sjónvarpsrása, endalausa afþreygingarmöguleika á veraldarvefnum, tónleikahald og aðrar 

menningarlegar samkomur í tónlistarhúsum eins og Hörpu og Hofi, á kaffihúsum og 

börum/skemmtistöðum Reykjavíkur, sem og annarra kaupstaða, svo eitthvað sé nefnt. Þegar 

þessi eina útvarpsrás og þessi eina sjónvarpsrás voru fyrir hendi, var mun auðveldara fyrir 

tónlistarmenn, að koma sínu efni til fólksins. Lögin voru spiluð á þessari einu rás, fólkið lærði 

þau og söng svo með á böllum. Í dag hefur fólk ekki aðeins íslensk lög, heldur einnig erlenda 

slagara, sem gerir íslensku tónlistarfólki mun erfiðara fyrir að komast inn í tónlistarbransann. 

Sveitaböll eru ekki vettvangur þess, sem ekki er orðið vinsælt á útvarpsstöðvunum (RB 2013. 

1,4). Þetta hefur áhrif á líf sveitaballa að því leyti, að það er orðið svo dýrt og flókið að halda 

út á land og taka á sig allan þann kostnað, sem því fylgir að halda sveitaball úti á landi: 



39 

 

Að gera út á sveitaböll heyrir liðinni tíð til og það eru undantekningar, frá þeirri meginreglu að 

þessu tímabili er lokið, allaveganna að hálfu svona „selfrespecting“ músíkanta, sem eru ekki að 

fara og hömpast með heilan trukk af græjum og leggja í mikinn kostnað, til þess að fara að 

draga inn einhver tvöhundruð kvikyndi, sem týma að fara að borga sig inn, í staðin fyrir að vera 

bara ókeypis á pöbbnum í heimaþorpinu. (RB 2013. 1) 

 

Rétt eins og Jakob Frímann sagði, þá er sveitaballabraskið í raun ekki þess virði lengur, því 

tónlistarmenn fá ekki eins mikið útúr því, eins og áður var hægt en aðallega vegna breytinga á 

samgöngum, menningu, tónlistariðnaði og fleiru, sem nú þegar hefur komið fram. Einmitt 

vegna þessara breytinga, dróst úr þessum bransa, sem blómstraði hér á ákveðnu tímabili eða 

allt frá sjötta áratug síðustu aldar fram að lokum þess níunda. Þegar best lét „var þetta eins og 

góður túr á togara, mikil uppgrip, mikil vinna, en skemmtileg“ (RB 2013. 1).  

Fyrir um það bil fimm árum fóru Pétur Örn og félagar hans í Buff, ásamt hljómsveitinni Á 

móti sól, á fimm staði á landinu og héldu sveitaböll, til þess að upplifa þetta fyrirbæri, sem  

Ómar, Raggi Bjarna, Stuðmenn og fleiri hafa upplifað. Þeir leigðu rútu og lögðu í hann en 

innkoma af þessum fimm stöðum, sem ballhaldið fór fram á, var aðeins örlítil. Kostnaðurinn 

vegna rútunnar var hvað mestur (RB 2013. 4). Það er alveg greinilegt, að þetta er ekki lengur 

álitlegur bransi fyrir menn sem vilja græða peninga: 

 

Öðruvísi en að vera með svona fimm, sex, sjö alvöru hit undir beltinu, þá ferð þú ekkert og 

leigir rútu, hljóðkerfi, ljósakerfi og galskap  og auglýsir og ferð upp ártúnsbrekkuna upp á von 

og óvon. Ýmsir hafa reynt það og komið aftur með skottið milli lappanna og skuldahala að auki. 

(RB 2013. 1) 

 

Þrátt fyrir að vera með þónokkra slagara undir belti og að hafa sloppið við skuldahalann, 

komust Pétur og samstarfsmenn hans að þessari niðurstöðu eftir ferðina og lærðu því 

sennilega af reynslunni. Að mati Péturs voru SSSól, Sálin hans Jóns míns og Stuðmenn 

síðustu hljómsveitirnar, sem spiluðu á sveitaböllum af einhverju viti (RB 2013. 4).  

Tilefni þessara balla hefur því að öllum líkindum breyst í gegnum tíðina. Allir þrír, þeir 

Jakob Frímann, Geirmundur og Pétur Örn voru á þeim buxunum að í dag þyrfti miklu frekar 

tilefni eða einhverskonar tilbúna hátíð eða tilefni til hátíðar, til að fólk mætti á sveitaböll.  

Væri það þá ef til vill verkfærið til þess að halda sveitaböllum við (RB 2013. 1,2,4). Ómar 

Ragnarsson telur þó að alltaf hafi þurft tilefni til sveitaballs eða a.m.k. til þess að fanga athygli 
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fólksins, því ef til vill var um að ræða mörg böll á sama tíma í lítilli fjarlægð og þeir sem 

héldu böllin vissu, að allir myndu enda á aðeins einu af e.t.v. tveim eða þrem böllum (RB 

2013. 3). Jakob Frímann nefndi, að tilefnið hér áður fyrr hafi einfaldlega verið þörfin, „þörfin, 

sem var fyrir félagslíf og samkomuhús“ því litlar sem engar afþreyingar voru í boði úti á landi 

fyrir ungt fólk. Síðan breyttist þörfin einfaldlega vegna samfélagsbreytinga og „ballið lagðist í 

eyði“ (RB 2013. 1). Geirmundur hafði einnig orð á því, að tilefnið þyrfti að ná athygli hjá 

fólki, til þess að það mætti og til þess að hægt væri að halda flott sveitaball en hér áður fyrr 

þurfti lítið að auglýsa böllin öðruvísi en að segja: „ball á þessum stað og þessi hljómsveit var 

að spila og þá bara kom fólk skilurðu“ (RB 2013. 2). Það sama hafði Pétur Örn að segja, því 

að fólk kom til að sjá hljómsveitirnar „og bara vissi að það yrði ógeðslega gaman“. Þörfin 

fyrir skemmtun og að láta lyfta sér upp verður alltaf til staðar en í dag þarf að sannfæra fólk 

um, að það verði gaman, því að ungt fólk þekkir ekki sveitaballið, eins og unga fólkið gerði á 

sínum tíma. Það er nefninlega það langt síðan að sveitaböllin liðu undir lok. Útihátíðir og 

bæjarhátíðir hafa þó tekið við af sveitaböllunum og þjóna nokkurn veginn sama tilgangi (RB 

2013. 4):  

 

„Allt hefur sinn tíma og nú er svo, að ballið er búið.“ (RB 2013. 1). 
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6. Rokk, sviti og sukk 

Nú hef ég fjallað um sögu rokk- og dægurtónlistar á Íslandi og hvaða áhrif þetta tvennt hafði á 

æsku landsins. Ég hef einnig fjallað um kenningar, sem snúa að hátíðarhöldum, karnivali, 

manndómsvígslum og helgisiðum, nostalgíu, hlutgervingu og síðast en alls ekki síst hef ég 

fjallað um skilgreiningar fjögurra af þekktustu tónlistarmönnum og skemmtikröftum Íslands á 

menningarfyrirbærinu sveitaball, sem ég hef kosið að fjalla um í þessari ritgerð. Í þessum 

kafla geri ég stutta samantekt á því, sem fjallað hefur verið um og máta það við sveitaböll í 

rannsókn minni, til þess að greina virkni og tilgang sveitaballsins í lífi Íslendinga.  

Sveitaböll eru gjarnan haldin í tilefni hátíðarhalda á Íslandi í dag og má meðal annars nefna 

Hestamannamót, Þjóðhátíð í Eyjum og aðrar Verslunarmannahelgarhátíðir, bæjar- og 

tónlistarhátíðir eins og Aldrei fór ég suður á Ísafirði, Kótelettan á Selfossi, Humarhátíðin á 

Höfn, Írskir dagar á Akranesi, Danskir dagar í Stykkishólmi, að ógleymdum réttarböllum, 

Þorrablótum og öðrum útihátíðum víðast hvar um landið. Sveitaböllin má einnig tengja við 

fornar vikivakasamkomur Íslendinga, hátðir landnámsfólks og forfeðra (sbr. kafla 2.1).  

Sveitaböllinn urðu m.a. vettvangur unglinga og rokktónlistar hér á Íslandi (sbr. kafla 4.2), 

en á tímum rokksins stóð jafnréttisbarátta blökkumanna í Bandaríkjunum sem hæst. Margir 

tónlistarmenn vilja meina, að rokkið hafi verið einn af þeim mörgu þáttum, sem urðu til 

friðsemdar og jöfnuðar á milli kynþátta í Bandaríkjunum. Rokkið var bylting, sem sameinaði 

fólk á öllum aldri og af hvaða kynþætti sem var. Á tónleikum og dansleikjum þessa tíma, þá í 

Bandaríkjunum, var dansgólfinu yfirleitt skipt í tvennt, þar sem reipi aðskildi tónleikagestina 

eftir kynþætti. Tónlistarmenn, sem upplifðu þetta voru m.a. Sam Cooke, Chuck Berry og 

Little Richard. Tónlist þeirra skapaði þess háttar andrúmsloft, að hvítir unglingar blönduðu 

geði og áttu samneyti við svarta unglinga á meðan á skemmtuninni stóð (Ward, 1998:129-

130). Þetta voru ein af fáum tilfellum, þar sem möguleiki var á að svartir og hvítir skemmtu 

sér saman og lýsir pródúsentinn Ralph Bass þessum samkomum á eftirfarandi hátt; 

 

they’d put a rope across the middle of the floor. The blacks on one side, whites on the other, 

digging how the blacks were dancing and copying them. Then, hell, the rope would come down, 

and they’d all be dancing together. And you know it was a revolution. Music did it. We did it as 

much with our music as the civil rights acts and all of the marches, for breaking the race thing 

down. (Ward, 1998:130) 

 

Það er einmitt þessi sami jöfnuður, sem ríkir á hátíðum samkvæmt karnivalkenningum 

Bakhtins (1984) en karnivalhátíð gerist innan ákveðins tíma, þar sem lög, reglur og gildi 
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samfélags eru ekki til og á meðan ríkir gleði, fögnuður og samruni ólíkra menningarhópa á sér 

stað. Hér er um að ræða ákveðna tímabundna útópíu og ákveðið frí almúgans frá alvarlegum 

hversdagsleikanum, eins og áður hefur komið fram (sbr. kafla 2.2). Gott dæmi um þetta 

samspil rokktónlistar og karnivalkenninga Bakhtins, má greinilega sjá í kvikmyndinni 

Cadillac Records (2008), þegar Chuck Berry spilaði á dansleik, þar sem dansgólfinu var skipt 

á milli kynþátta, þó ekki í langan tíma, þar sem allt fór úr böndum og fólk sameinaðist í dansi. 

Það er einmitt þannig á sveitaböllum en þá kemur fólk saman, skemmtir sér og hugsar yfirleitt 

ekki um stéttaskiptingu, aldur, svita eða aðra líkamsvessa. Ómar Ragnarsson sagði frá mjög 

fjölmennu balli í Aratungu, þar sem spennan var svo mikil, að veggurinn í miðasölunni 

brotnaði og hamagangurinn var svo mikill að rakinn lak niður með veggjunum: 

 

Það var veggur í anddyrinu og það var gat fyrir miðasöluna og dyr til að fara inn um, sem sagt 

að anddyrið var tvöfalt og það var svo mikill þrýstingur á fólkinu, þegar búið var að selja 

eitthvað á áttunda hundraðið, meira en sjöhundruð miða, að þá brotnaði veggurinn og féll inn. 

Og þá bara streymdi liðið inn og borgaði sig ekkert inn. Þarna var það þannig að það var mikil 

rigning úti, þannig að þegar fólkið kom inn og byrjaði að dansa, þá var það sveitt ofan á allt og 

það var... þetta var eins og í gufubaði og ég man eftir því, að ég ætlaði, að reyna að taka mynd af 

þessu og það var engin leið. Maður þurrkaði af (linsunni) og tók (mynd) um leið og það var 

samt gufubað... og þetta er eina ballið á Íslandi held ég ever, þar sem að svitinn af fólkinu lak í 

lækjum niður eftir veggjunum, þetta var bara gufubað sem settist á veggina og þá lak þetta í 

taumum niður.... (RB 2013. 3) 

 

Sveitaböll hafa þó ætíð innifalið ofdrykkju, kynlíf, hlátur, grátur, söng og endalausar 

pissuferðir, en þess má geta að karnivalið snýst um upphafningu neðri hluta líkamans og alls 

þess sem óæðra er s.s. kynlíf og losun úrgangs (sbr. Bakhtin, í kafla 2.2). Fólk kom blindfullt 

með rútu, tók með sér flöskur inn á ballið og á meðan sveitaballinu stóð var ekkert til, sem hét 

áfengisbann eins og Ómar Ragnarsson orðaði það: „þetta svokallaða áfengisbann var 

náttúrulega bara bull...menn fóru bara með þetta inn, inn á sér...“ (RB 2013. 3, bls. 3). Í ljósi 

þess, sem hér hefur komið fram, er því óhætt að fullyrða það, að karnival ríkir á sveitaböllum 

enn þann dag í dag. Í formi misjafnlega mikillar og óhóflegrar drykkju, jöfnuði meðal 

ballgesta og það erindi, að ætla sér bókstaflega að komast á sjéns. Pétur Örn talaði um hvernig 

það var að upplifa sveitaball á sextán ára aldri en lýsing hans er nokkurn veginn í takt við 

karnivalkennigar Bakhtins og þær kenningar, sem snúa að manndómsvígslum en Pétur hafði 

orð á því að sveitaböll virki einmitt svolítið eins og manndómsvígslur (RB 2013.4); 
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Fyrsta upplifunin af því að sjá sveitaball í „action“ var sjá rúturnar koma. Eina stundina er enginn í 

húsinu, svo heyrir maður einhverjar drunur og allt í einu koma fimm, sex rútur fullar af ótrúlega hressu 

fólki og allir náttúrulega búnir að vera að djúsa síðan í Reykjavík eða hvaðan þeir eru að koma. Svo 

ball í þrjá tíma, þrjá og hálfan og allir fullir, allir að djamma, rosa stuð og stemmning og hljómsveitin 

spilar. Svo er öllum sópað út og þá er bara eins og það hafi ekki neitt gerst. Þannig að þetta er alveg 

eins og... þetta er bara pínulítið eins og að fara inn í annan heim í smá tíma og það er örugglega það, 

sem fólk sótti í. Þú komst bara þarna á einhvern stað, gast gleymt öllu, sem þú varst að gera akkúrat þá 

stundina. Dansaðir eða fórst í sleik eða fórst að slást... eða Guð má vita hvað fólk fór til að gera, svo 

var það bara búið. Þannig að í þrjá tíma, fórstu bara í einhvern annan heim. (RB 2013. 4) 

 

Hér má sjá hvernig karnivalið tengist sveitaböllum, sem og manndómsvígslur og helgisiðir, 

því allt á þetta það sameiginlegt, að gerast innan ákveðinna tímamarka. Samfélagið, sem við 

þekkjum hverfur um stund og áhyggjuleysið tekur við. 

Sveitaböll eru einnig veraldleg hátíð eða helgisiður innlimunar og umbreytinga (sbr. kafla 

2.3.). Sveitaböll hafa í raun tilgang og virkni, sem nokkurskonar manndómsvígsla fyrir ungt 

fólk á Íslandi en það má ætla, að flestir íslenskir unglingar hafi öðlast sína fyrstu reynslu af 

skemmtanalífinu á sveitaballi eða útihátíð (sbr. kafla 4.1 og 4.2), rétt eins og um 

einhverskonar vígsluathöfn sé að ræða. Í gamla daga, þegar bjórinn var bannaður og aðeins 16 

ára aldurstakmark gilti inn á böll, hefur það sennilega þótt svakalega spennandi að stelast á 

sveitaball, hella sig blindfullann og upplifa sig eins og fullorðinn eða þá uppreisnarsegg, í smá 

tíma. Það má ætla, eftir þessa prýðis drykkju- og manndómsvígslu, hafi unglingar öðlast nýjan 

stimpil eða nýja félagslega stöðu meðal jafnaldra (sbr. tilgang innlimunar og umbreytingar 

helgisiða í kafla 2.3). Það sem gerist á meðan á ballinu stendur má síðan e.t.v. flokka, sem 

millibilsástandið. Þú verður blindfullur, ælir og gerir allskyns skammarlega vitleysu, sem þú 

helst vilt ekki muna eða segja frá. Í dag hafa sveitaböll nýjan tilgang, þá sem 

nostalgíufyrirbæri eða fyrirbæri menningar, sem tilheyrir svokallaðri gullöld sveitaballa frá 

um það bil 1956 til 1990. Þegar Íslendingur segist ekki hafa farið á sveitaball, er hann ekki 

alvöru Íslendingur, fyrr en hann upplifir þá taumlausu gleði, fyllerí og þær freistingar, sem 

sveitaböll hafa í för með sér. Þar sem sveitaböllin eru alls ekki eins og þau voru hér áður fyrr, 

er erfitt að hafa uppá ósviknu sveitaballi á Íslandi í dag og þess vegna er ákveðnum áfanga 

náð í lífinu, þegar þú hefur farið á slíkt ball, á ég sérstaklega við ungt fólk. Þá ertu 

Íslendingur. En hluti af millibilsástandinu er tónlistin og tel ég að tónlistin spili lykilhlutverk á 

svona sveitaballi.  
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Tónlistarmennirnir, sem halda uppi fjörinu, eru settir á háan stall á meðan á ballinu stendur 

eða eru nokkurs konar guðir stuðsins. Þeir stjórna samkomunni, annars væri ekkert ball. Þeir 

eru skemmtikraftarnir og þurfa að hafa ofan af fyrir fólkinu, sem er saman komið til að dansa 

og syngja með gömlu lummunum. Það má því segja, að ákveðin hlutgerving eigi sér stað á 

sveitaböllum, á tónlistarmönnunum sjálfum eða hljómsveitinni. Tónlistarmenn eru hlutgerðir í 

augum áhorfenda og af sjálfum sér, með því að setja sig í hlutverk glymskratta (e. jukebox) 

rétt eins og Jakob Frímann nefndi, þegar hann lýsti hlutverki tónlistarmanna á sveitaböllum 

(RB 2013. 1). Tónlistarmenn aðlaga sig að þörfum og kröfum ballgesta og ballgestir krefjast 

þess, að þeir uppfylli þeirra þarfir og langanir. Þeir eru það, sem allir vilja vera 

(tónlistarmaðurinn, sem getur spilað, sungið og stjórnað ballinu) og þeir sem hafa það, sem 

alla langar í (lögin, sem allir kunna og uppfylla langanir og þarfir ballgesta). Lögin, sem 

hljómsveitin spilar eru nokkurn vegin nautnin í hlutgervingunni, sem á sér stað rétt eins og 

útlit konu getur uppfyllt ákveðna kynferðislega óra og langanir hjá karlmönnum (sbr. kafla 

2.4.). Svo lengi, sem tónlistarmennirnir spila lummurnar og óskalögin, eru þeir samþykktir og 

falla að kröfum ballgesta. Þetta er nokkuð flókið starf, því það má einnig líkja hlutverki 

hljómsveitarinnar við hlutverk böðla í busun, ef við skoðum sveitaböll út frá kenningum 

manndómsvígslna. Á sama tíma og þeir aðlaga sig að þörfum fólksins, eru þeir að stjórna 

ferðinni. Það er sennilega eitthvað við móralinn og jöfnuðinn, sem ríkir innan 

millibilsástandsins, sem unglingar og annað fólk fer í gegnum, rétt eins og sá jöfnuður, sem 

ríkir meðal fólks á karnivalhátíð. Þessi jöfnuður hefur áhrif á stjórnandann og fær hann, til að 

vilja setja sig niður á plan hinna, með því að gera það, sem fólkið vill og hefur þörf fyrir, 

þörfin fyrir að skemmta sér. Þessa stjórn á lýðnum má sjá t.d., þegar söngvarar kallast á við 

áhorfendur með sönglínum og lögum, sem áhorfendurnir geta sungið með.  

Af eigin reynslu sem söngkona, get ég sagt, að ég hafi sett mig sjálfa í hlutverk 

glymskrattans, þegar ég hef verið að syngja með hljómsveitum á böllum, þar sem óskalög og 

gamlir slagarar ráða alfarið ríkjum. Rétt eins og Pétur Örn orðaði það: „þetta er allt bara 

spurning um hugarfar“. Það að spila á sveitaböllum er alls ekki fyrir alla tónlistarmenn, því 

það þykir ekkert sérlega flott að vera í hljómsveit, sem spilar á sveitaböllum í dag (RB 2013. 

4). Það er staðreynd að fólk, sem sækir sveitaböll, vill heyra gömlu góðu lummurnar en það er 

hluti af þessari nostalgíu þörf, sem fólk er að svala, þegar það fer í lopapeysunni með 

brennivínspelann á sveitaball. 

Sveitaböllin hafa breyst töluvert í gegnum árin eins og ég hef fjallað um og þess má geta, 

að ímyndin breyttist í kjölfarið. Í dag eru sveitaböll og ímynd þeirra rómantísk hugmynd, sem 

tilheyrir gullöld sveitaballa. Við erum að horfa upp á ákveðna fortíðardýrkun eða 
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menningarfyrirbæri, sem er í krísu í nútíma samfélagi. Áður fyrr var um að ræða venjuleg 

böll, sem haldin voru víðast hvar um landið í félagsheimilum, sem tilheyrðu hinum og þessum 

hreppum eða bæjum og voru þetta aðallega samkomur, til þess að lyfta landanum upp, þar 

sem samgöngur voru lélegar og afþreygingarmöguleikar litlir sem engir (RB 2013. 1,2,3,4). 

Margt hefur breyst síðan en það eru alltaf einhverjir, sem vilja komast á ósvikið sveitaball og 

eru margar útihátíðir og bæjarhátíðir, sem setja sér það markmið, að upphefja þessa gömlu 

karnivalísku mynd af sveitaböllum, sem Íslendingar þekktu á árum áður. Ímynd sveitaballa er 

þó bæði rómantísk og subbuleg á sama tíma, rétt eins og Jakob Frímann talaði um: 

 

Þótt hún sé subbuleg í sumra augum, þá er hún dáldið rómantísk að verða aftur, því þú saknar alltaf 

þess, sem þú ekki hefur lengur og ég held, að það eigi eftir að koma einhverskonar nostalgíu vakning. 

Þetta verður aldrei eins og það var sko en það á örugglega eftir að endurvekja þetta, þá með vísanir í 

gömlu góðu dagana og það er svosum oft verið að reyna að gera það (RB 2013. 1) 

 

Ímyndin geymir einnig lopapeysuna en þess má geta að ballið, sem haldið er á Írskum 

dögum á Akranesi er kallað Lopapeysan þrátt fyrir, að vera haldið í gamallri vöruskemmu á 

höfninni og einhver súpergrúppa spilar fyrir dansi gesta. Það virðist vera, að Jakob Frímann 

hafi rétt fyrir sér í þessum efnum og að það sé einhverskonar endurvakning í gangi varðandi 

þetta „menningarfyrirbæri sem var og hét“ (RB 2013, 1). Það er þess vegna, sem þetta 

fyrirbæri býr yfir þokka fortíðarþránnar að því leyti, að fólk vill upplifa þessi alvöru 

sveitaböll, sem voru og hétu, þau böll, sem Ómar Ragnarsson spilaði á. Þess háttar böll eru 

einfaldlega ekki til lengur, nema þá í formi árshátíða fyrirtækja (RB 2013. 3,4). Það, að 

sveitaböll eru ekki eins og þau voru og það að þau hafi átt sín tímabil, þar sem þau 

blómstruðu hvað mest, rétt eins og allir viðmælendur mínir töluðu um, sýnir fram á, að það sé 

svigrúm fyrir þeim hugsunarhætti, að sveitaböll hafi verið betri fyrir um það bil50 árum síðan. 

Sveitaböll eru þá fyrirbæri menningar, sem er í krísu í nútíma samfélagi og það upphefur þá 

mýtu, að um gullár fyrirbærisins, fortíðarþrá eða nostalgíu sé að ræða.  
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Lokaorð 

Það er nokkuð ljóst, að sveitaböll tilheyra fortíðarþrá en hnignun og endalok þessa fyrirbæris 

voru nær óumflýjanleg, þar sem bandarísk menningaráhrif, betri samgöngur, sólarlandaferðir, 

aflétting áfengisbannsins og komu pöbba- og plötusnúðamenningar höfðu mikil áhrif. 

Vinsældir sveitaballa og hnignun þeirra má einnig rekja til mun betra aðgengis að tónlist í 

gegnum veraldarvefinn og í plötuverslunum. Fólk nýtur tónlistar með því að fara á tónleika 

eða hlusta á hana heima hjá sér í fullkomnum gæðum. Sveitaballið hefur þó fengið nýjan 

tilgang í nýstárlegum búningi úti- og bæjarhátíða Íslendinga sbr. Þjóðhátíð í Eyjum, Írska 

daga á Akranesi og tónlistarhátíðina Aldrei fór ég suður á Ísafirði, svo dæmi séu tekin. Með 

tilkomu rokktónlistar og þess samfélagshóps, sem varð til í kjölfarið, urðu sveitaböll einnig 

griðastaður unglinga, til þess að koma saman og hlusta á þá tónlist, sem þeir vildu og njóta 

hennar í villtum dansi og drykkjuskap. Það er einmitt þess vegna, sem að ég tel að sveitaböllin 

hafi þjónað tilgangi, sem einhverskonar helgisiður innlimunar og umbreytinga, eða 

manndómsvígslna, því að flest ungt fólk hefur öðlast sína fyrstu upplifun af skemmtanalífi 

Íslands í gegnum sveitaböll eða útihátíðir. Sveitaböllin eru einnig uppfull af tónlist og spilar 

hún það stóra hlutverk að sameina fólk og með hjálp karnivalsins verður til þessi jöfnuður 

meðal lýðsins, sem hefur mikla þörf fyrir að skemmta sér og gleyma dagsins amstri, lögum, 

reglum og gildum samfélagsins. Tónlistarmennirnir eru nokkurskonar guðir stuðsins, sem 

fólkið lítur upp til og vill vera, á meðan tónlistarmennirnir reyna eftir bestu getu að færa sig 

niður á plan fólksins, sem er komið til þess eins að láta uppfylla þarfir sínar og langanir. 

Eftir þessa rannsókn sá ég í hendi mér, að ég gæti ekki skoðað alla anga þessa 

menningarfyrirbæris. Annað, sem mætti rannsaka, er t.d. sveitaböll út frá textum dægurlaga, 

sem fjalla um drykkju, sveitaböll og útihátíðir en ég kom lítillega inn á það í kafla 4.2, þegar 

Ómar sagði, að lagið „Sveitaball“ lýsti ímynd sveitaballa nokkuð vel. Þá mætti skoða texta 

dægurlaga bæði í ljósi karnivals og í kynjafræðilegu samhengi. Það er mitt mat, að tónlistin 

hafi verið aðal aðdráttaraflið í gegnum tíðina og hafi haldið sveitaböllum uppi. Tónlistin, 

hefur allt fram til dagsins í dag, sameinað fólk í dansi og söng í fögrum sveitum þessa lands. 
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